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§ 93 Dnr 2021-00999 

Måldag inför budget 2022 

Beslut 

Nämnden för Förskola & Grundskola har tagit del av informationen och antecknar 

informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden för Förskola och Grundskola genomför måldag inför budget 2022 i 

kombination med ”Utbildningsdag för nämnden inriktad på vetenskaplig grund och 

kollegialt samarbete” enligt nämndbudget 2021.  

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) prövar om nämnden för Förskola och Grundskola 

kan notera informationen i protokollet och finner att nämnden bifaller det. 
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

§ 94 Dnr 2021-00021 

Val av justerare och tid för justering 

Beslut 

Till justerare utses Anna-Karin Granberg (SD). 

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) prövar om nämnden för Förskola och Grundskola 

kan utse Anna-Karin Granberg (SD) till justerare och finner att nämnden bifaller det. 
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

§ 95 Dnr 2021-00007 

Redovisning av inkomna skrivelser till nämnd 2021 

Beslut 

Nämnden för Förskola & Grundskola har tagit del av informationen och antecknar 

informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Inkomna skrivelser för perioden 2021-06-07—2021-08-20. 

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) prövar om nämnden för Förskola och Grundskola 

kan notera informationen i protokollet och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 96 Dnr 2021-00028 

FSG protokoll 2021 (Samverkansgruppen Förskola & Grundskola) 

Beslut 

Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del av informationen och antecknar 

informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Protokoll förvaltningsgemensam samverkan i maj och juni 2021. 

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) prövar om nämnden för Förskola och Grundskola 

kan notera informationen i protokollet och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 97 Dnr 2021-00940 

Ny modell för huvudmannens systematiska kvalitetsarbete 

Beslut 

Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del av informationen och antecknar 

informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Modellen för huvudmannens kvalitetsarbete utvärderas och revideras årligen. Inför 

läsåret 21/22 beslutade ledningsgruppen att göra en större revidering av modellen.  

En ambition var att få SKA-arbetet och det påbörjade utvecklingsarbetet kring 

fokusområdena Matematiskt lärande, Jämställd utbildning och Undervisningens 

kvalitet att samspela bättre. Insatser under introduktionen av fokusområdena 

synliggjorde brister och utvecklingsbehov i kvalitetsarbetet.  

Rektorer uttryckte även svårigheter med att få enhetens och huvudmannens 

kvalitetsarbete att samspela, en begränsad variation av underlag användes och 

huvudmannens tillgång till enheternas dokumentation varierade.  

Den reviderade modellen tar till vara en större mängd underlag och rektorers 

dokumentation i Stratsys ligger till grund för dialog och uppföljning. Tillitsbaserad 

styrning, dialog, distribuerat ledarskap, samarbete och gemensamt lärande utifrån 

vetenskaplig grund är de bärande idéerna i kvalitetsarbetet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-08-09 

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) prövar om nämnden för Förskola och Grundskola 

kan notera informationen i protokollet och finner att nämnden bifaller det. 
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

§ 98 Dnr 2021-00470 

Uppföljning Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Beslut 

Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del av informationen och antecknar 

informationen i protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsmiljöåret 2020 har präglats av arbetet med att erbjuda en säker arbetsplats och 

arbetsmiljö för alla medarbetare i förvaltningen, barn och elever. Fokus har varit 

åtgärder för att minska smittspridningen och att på olika sätt trygga medarbetare, 

barn, elever och deras vårdnadshavare i en svår och osäker tid. Åtgärderna har 

exempelvis varit kontinuerlig kommunikation, behovsanpassade riskbedömningar, 

handlingsplaner och åtgärder samt att skapa tid för dialog på arbetsplatserna och inte 

minst med förvaltningens fackliga ombud. 

Året har förstås inneburit många svårigheter men positiva konsekvenser har varit att 

vi i stor utsträckning utvecklat vårt arbetsmiljöarbete på alla nivåer. Vi har också 

utvecklat samarbetet ytterligare i förvaltningen vilket är en viktig förutsättning för 

god arbetsmiljö. Genom kommunens internrevision och inspektionen från 

Arbetsmiljöverket kring vårt systematiska arbetsmiljöarbete har vi även en bra bas 

för fortsatt arbetsmiljöarbete.  

Utifrån den uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet som gjorts på 

enheterna i förvaltningen kan vi se flera delar som bör fokuseras fortsättningsvis. 

• Tydligare kommunikation kring kommunens arbetsmiljöpolicy 

• Tydliggörande om vilka arbetsmiljöföreskrifter som gäller för våra olika 

verksamheter 

• Information om företagshälsan samt kommunens personalvårdsprogram 

• Att utveckla arbetet med friskfaktorer i arbetsmiljön ytterligare 

Utifrån analys av den enkätundersökningen som gjorts med rektorerna så anser sig 

dessa ha en god kunskap kring systematiskt arbetsmiljöarbete. De upplever också att 

de har goda kunskaper om de förordningar som gäller för att motverka att 

arbetsuppgifter och befogenheter inte ger upphov till en ohälsosam arbetsbelastning 

för medarbetarna. De ser även vikten av att ha en tät dialog och återkoppling mellan 

chef och medarbetare som motverkar att arbetstidens förläggning leder till ohälsa hos 

medarbetarna. 

Beslutsunderlag 

Nämnden Förskola och Grundskolas tjänsteskrivelse, 2021-08-06 
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Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) prövar om nämnden för Förskola och Grundskola 

kan notera informationen i protokollet och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 99 Dnr 2021-00623 

Initiativ (KD) för bättre elevhälsa 

Beslut 

Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del av informationen och antecknar 

informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden för Förskola och Grundskola har efterfrågat en redovisning av vilka 

projekt som grundskolorna har för att öka elevernas fysiska aktivitet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2021-06-09 

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) prövar om nämnden för Förskola och Grundskola 

kan notera informationen i protokollet och finner att nämnden bifaller det. 
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

§ 100 Dnr 2021-00604 

Reviderade kursplaner för grundskolan och grundsärskolan 

Beslut 

Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del av informationen och antecknar 

informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

I augusti 2020 beslutade regeringen om reviderade kursplaner för grundskolan, 

grundsärskolan, sameskolan och specialskolan med mer fokus på kunskap och 

bildning. Planen var att de skulle börja gälla den 1 juli 2021, men regeringen 

beslutade att skjuta på införandet ett år framåt. 

Förvaltningen beskriver förändringarna i stort samt hur implementationen är tänkt för 

Kungsbackas skolor 

Beslutsunderlag 

Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-08-09 

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) prövar om nämnden för Förskola och Grundskola 

kan notera informationen i protokollet och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 101 Dnr 2021-00939 

Betygsresultat vårterminen 2021 

Beslut 

Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del av informationen och antecknar 

informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen redovisar betygsutfall för vårterminen 2021 samt utfall av 

sommarskola 2021. En fördjupad analys av betygsutfallet kommer ske inom ramen 

för det systematiska kvalitetsarbetet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-08-09 

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) prövar om nämnden för Förskola och Grundskola 

kan notera informationen i protokollet och finner att nämnden bifaller det. 

 

 

 

 

Nämnden ajornerar sig till kl 17.30. 
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§ 102 Dnr 2021-00925 

Justitiedepartementet remiss - Kommuner mot brott, KS 2021-00766 

Beslut 

Nämnden för Förskola & Grundskola ställer sig bakom utredningens förslag och har 

inga ytterligare synpunkter att lämna till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kungsbacka kommun är remissinstans och inbjuden att lämna synpunkter över 

Justitiedepartementets betänkandet Kommuner mot brott (SOU 2021:49). 

Kommunstyrelsen har bett nämnden för Förskola & Grundskola att yttra sig. 

Beslutsunderlag 

FG Myndighet & Stöds tjänsteskrivelse, 2021-07-26 

Kommuner mot Brott (SOU 2021:49) 

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 

säga skolchefens förslag och att nämnden för Förskola och Grundskola bifaller det. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 103 Dnr 2021-00515 

Motion om handlingsplan för suicidprevention (KS 2021-00322) 

Beslut 

Nämnden för Förskola & Grundskola föreslår att kommunfullmäktige anser att 

motionen är besvarad med hänvisning att det pågår ett arbete med att ta fram en 

kommunövergripande plan för suicidprevention vilken ska vara klar hösten 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Sverigedemokraterna föreslår i en motion att Kungsbacka kommun bör ta fram en 

kommunövergripande handlingsplan för suicidprevention. I motionen framgår att en 

undersökning visar att många kommuner inte har kommunövergripande 

handlingsplaner och att Kungsbacka kommun är en av dessa.  

Region Halland har tagit fram en regional handlingsplan för suicidprevention baserat 

på den nationella handlingsplanen. Nämnden för Förskola & Grundskola har den 21 

april 2021 tagit beslut om att ställa sig bakom den regionala handlingsplanen. 

Kommunledningsgruppen har beslutat att ge förvaltningen för Kultur och Fritid i 

uppdrag att arbeta fram en kommunal handlingsplan. Arbetet pågår och planen 

omfattar förvaltningen för Förskola & Grundskola, Kultur & Fritid, Individ och 

Familjeomsorg samt Gymnasium & Arbetsmarknad. Det finns därmed redan ett 

pågående arbete med att ta fram den plan som yrkas på i motionen. 

Beslutsunderlag 

FG Myndighet & Stöds tjänsteskrivelse, 2021-07-10 

Sverigedemokraternas motion Handlingsplan för suicidprevention, 2021-03-07 

Begäran om yttrande, 2021-04-08 

Protokollsutdrag NFG § 54, 2021-04-21 

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 

säga skolchefens förslag och att nämnden för Förskola och Grundskola bifaller det. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 104 Dnr 2021-00920 

Bedriva modersmålsundervisning genom fjärrundervisning 

Beslut 

Fjärrundervisning får bedrivas inom ämnet modersmål. 

Beslut om att använda fjärrundervisning i grundskolan enligt 21 kap skollagen i 

ämnet modersmål delegeras till förvaltningschef. 

Sammanfattning av ärendet 

Skolhuvudmän ska enligt vissa förutsättningar bedriva modersmålsundervisning för 

elever i grundskolan. Då elevgrupperna på enskilda skolor kan vara små och det i 

vissa ämnen är svårt att få tag i lärare är det aktuellt att i vissa fall erbjuda 

undervisningen genom fjärrundervisning för att möjliggöra att eleverna får ta del av 

undervisningen. Förvaltningen föreslår att beslut om att bedriva fjärrundervisning 

under en period vid en viss skolenhet delegeras till förvaltningschef. 

Beslutsunderlag 

FG Myndighet & Stöds tjänsteskrivelse, 2021-07-05 

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 

säga skolchefens förslag och att nämnden för Förskola och Grundskola bifaller det. 

 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (20) 

Nämnden för Förskola & Grundskola Datum  

2021-08-25 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

§ 105 Dnr 2021-00260 

Underlag till kommunbudget 2022 Förskola & Grundskola 

Beslut 

Alliansens budgetdirektiv bordläggs. 

Sammanfattning av ärendet 

Alliansen har inkommit med direktiv för budget 2022. 

Beslutsunderlag 

Alliansens budgetdirektiv 2022. 

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 

säga ordförande Anders Ekströms (M) förslag och att nämnden för Förskola och 

Grundskola bifaller det. 
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§ 106 Dnr 2021-00031 

Delegeringsbeslut antagna av nämnden 2021 

Beslut 

Redovisning av beslut som fattats av förvaltningen på delegation för nämnden 

noteras till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Vid sammanträdet redovisas sammanställning av beslut som fattats på nämndens 

vägnar med stöd av nämnden för Förskola & Grundskolas delegerade beslutanderätt 

reviderad 2016-04-21 § 28. Sammanställningen omfattar beslut fattade eller inkomna 

till förvaltningen för Förskola & Grundskola från 2021-06-07—2021-08-20. 

Beslutsunderlag 

Sammanställning 2021-06-07—2021-08-20. 

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) prövar om nämnden för Förskola och Grundskola 

kan notera informationen i protokollet och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 107 Dnr 2021-00022 

Information - Förskola & Grundskola arbetsutskott och nämnd 

Beslut 

Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del av informationen och antecknar 

informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Klicka eller tryck här för att ange text. 

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) prövar om nämnden för Förskola och Grundskola 

kan notera informationen i protokollet och finner att nämnden bifaller det. 

 

 


