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§ 108

Dnr 2021-00021

Val av justerare och tid för justering
Beslut
Till justerare utses Jan Byvik (S).
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om nämnden för Förskola och Grundskola
kan utse Jan Byvik (S) till justerare och finner att nämnden bifaller det.
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§ 109
Dnr 2021-00007
Redovisning av inkomna skrivelser till nämnd 2021
Beslut
Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del av informationen och antecknar
informationen i protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Inkomna skrivelser för perioden 2021-08-21—2021-09-05.
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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§ 110
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 augusti 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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§ 111
Dnr 2021-00163
Utbildning för nämnden inriktad på hur kränkande behandling uppstår
och hur den kan bekämpas.
Beslut
Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del av informationen och antecknar
informationen i protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Förskola och Grundskola får utbildning inriktad på hur kränkande
behandling uppstår och hur den kan bekämpas.
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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§ 112
Dnr 2021-00941
Taxa för avgift vid ansökan om godkännande som enskild huvudman
för fristående förskola eller fristående fritidshem
Beslut
Vid ansökan om godkännande som enskild huvudman för fristående förskola eller
fristående fritidshem vid nyetablering tas avgift ut.
Taxan bestäms till 10 000 kr.
Taxa och avgiftsuttag införs från 2022-01-01.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Förskola & Grundskola föreslår kommunfullmäktige att besluta om att
ta ut en avgift för den som ansöker om godkännande att starta en fristående förskola
eller fritidshem genom nyetablering där taxan fastställs till 10 000 kr. Taxan börjar
tillämpas från 1 januari 2022. Nämnden föreslår också att kommunfullmäktige i
taxan fastslår att avgiften ska betalas in i samband med ansökan och att prövning inte
görs förrän avgift är betald.
Kommunen ska handlägga och pröva ansökningar från fristående huvudmän som vill
starta förskola eller fritidshem som inte är kopplade till en skolenhet. Sedan 2019
tillämpas nya bestämmelser i skollagen kring hur prövningen ska gå till.
Bestämmelserna innebär att en kommun i samband med ansökningar ska göra en mer
omfattande prövning av ägar- och ledningskretsen bakom en ansökan.
De nya bestämmelserna ger också kommunen rätt att ta ut en avgift i samband med
handläggningen att starta en ny fristående enhet då det innebär en större
administrativ hantering.
Beslutsunderlag
FG Myndighet & Stöds tjänsteskrivelse, 2021-08-16
Taxa för avgift vid ansökan om godkännande som enskild huvudman för fristående
förskola eller fristående fritidshem
Protokollsutdrag § 78 2020-08-26, nämnden för förskola och grundskola
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill
säga skolchefens och att nämnden för Förskola och Grundskola bifaller det.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Justerare
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§ 113
Förskoleplatser i Gällinge

Dnr 2021-00986

Beslut
Nämnden för Förskola & Grundskola förespråkar att kommunstyrelsen beslutar om
en utökad budget för projektet Gällinge förskola.
Sammanfattning av ärendet
Under 2021 beslutades att Gällinge förskola skulle utökas med 40 platser (från
dagens 40 till 80 platser) genom en utbyggnad. Alternativen som utreddes var ny
förskola, paviljonglösning eller tillbyggnad. Utredningen från Fastighet visade att en
paviljonglösning inte gick att genomföra på ett bra sätt baserat
på placeringsmöjligheter och tomtens utformning. Alternativet att bygga en ny
förskola blev ekonomiskt ohållbart och beslutet landade då på en tillbyggnad på
befintlig förskola. Under hösten 2020 samt våren 2021 undersökte Fastighet olika
lösningar tillsammans med verksamheten och kom fram till ett förslag som mötte
behoven hos alla parter. Vid en initial kalkyl framgick att de budgeterade 13,7 mkr (i
investeringsbudget från Lokalplan 20-25) inte skulle räcka och att man troligtvis
skulle hamna närmare 17,3 – 20,7 Mkr beroende av vilken typ av tillbyggnad som
valdes. Differensen i den kalkylerade kostnaden är främst kopplat till kökets
utformning och placering. Beslut togs att gå på alternativet som innebar en något
sämre placering av köket men hade mindre omfattande åtgärder och således den
lägre investeringssumman.
Innan sommaren gick Fastighet ut med ett förfrågningsunderlag via Upphandling
som resulterade i två anbud. Båda anbuden låg över den beslutade budgeten. (OBS,
sekretess!)
Nämnden för Förskola & Grundskola behöver ta ställning till alternativen inför
beslut i kommunstyrelsen. De olika handlingsalternativen finns beskrivna i bifogat
dokument.
Alternativ A: Förespråka att en utökad budget för projektet Gällinge förskola
beslutas
Alternativ B: Förespråka att upphandlingen avbryts/skjuts fram och
B1: Flytta tillbaka förskoleverksamheten till Gällinge med 40 platser och fortsätta
använda Fjärås som stöd för de barn som inte får plats i Gällinge eller
B2: Utreda andra lokallösningar tillsammans med grundskolan och se över Gällinge i
ett större perspektiv likt tidigare utredningar.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse, 2021-08-23
Förskoleplatser i Gällinge - Analys av handlingsalternativ, 2021-08-20
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Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Anders Ekström (M) föreslår att nämnden förespråkar att
kommunstyrelsen beslutar om en utökad budget för projektet Gällinge förskola.
Johan Tolinsson (S) Susanne Andersson (SD), Karin Green (C), Berit Bergström (M)
och Helena Nyborg (KD) yrkar bifall till förslaget.
Beslutsgång
Ordförande prövar om nämnden för Förskola och Grundskola kan besluta enligt
förslag och finner att nämnden bifaller det.
Beslutet skickas till
Förvaltningen för service, Maria Rosenberg
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§ 114
Dnr 2021-00157
Redovisning av situationen för nyanlända elever
Beslut
Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del av informationen och antecknar
informationen i protokollet.
Sammanfattning av ärendet
I maj 2021 fick förvaltningen i uppdrag av AU att redovisa hur många nyanlända
som finns på våra skolor. Förvaltningen beskriver hur man tagit fram siffrorna och
vad de visar.
Beslutsunderlag
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-08-31.
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om nämnden för Förskola och Grundskola
kan notera informationen i protokollet och finner att nämnden bifaller det.

Nämnden ajournerar sig till kl 17.25
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§ 115
Delårsrapport augusti 2021

Dnr 2021-00980

Beslut
Nämnden för Förskola & Grundskola godkänner delårsrapport per augusti 2021.
Sammanfattning av ärendet
Enligt Kommunallagen ska minst en delårsrapport upprättas varje år. Syftet är att ge
övergripande information om ekonomi och verksamhet med utgångspunkt från
faktiskt uppnått resultat. Lagen fokuserar på uppföljning och utvärdering utifrån god
ekonomisk hushållning.
Delårsrapporten per augusti avser perioden januari-augusti och är en samlad
uppföljning av nämnden för Förskola & Grundskola. I delårsrapporten rapporteras
ekonomi, verksamhet och personal Analys och jämförelse ska göras av resultatet mot
samma period föregående år, analys och redovisning av investeringar och
driftredovisning samt upplysningar om budgetavvikelse mot prognos.
Förvaltningen har enligt uppdrag upprättat och lämnar sin delårsrapport med
bifogade handlingar.
Driftsresultatet prognostiseras till en positiv budgetavvikelse på 30 miljoner.
Prognosen för investeringsbudgeten är en negativ avvikelse på 2,5 miljon kronor.
Beslutsunderlag
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-09-09
Delårsrapport per augusti för nämnden Förskola & Grundskola
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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§ 116
Resursfördelningsmodell 2022

Dnr 2021-00977

Beslut
Nämnden för Förskola & Grundskola godkänner förslag till Resursfördelningsmodell
2022.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Förskola & Grundskola upprättar årligen resursfördelningsmodell för
kommunal och fristående verksamhet.
I förslag till Resursfördelningsmodell 2022 har följande ändringar gjorts:


Grundbeloppen för pedagogisk omsorg påverkas inte längre av vistelsetiden
utan är ett och samma för alla inskrivna barn och elever.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-08-24
Resursfördelningsmodell 2022
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
Samtliga VC, Fristående verksamhet i samband med information om 2022 års
förutsättningar.
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§ 117
Dnr 2021-00914
"Skolmiljarden" Utökad satsning gällande tillfällig förstärkning av
statligt stöd till skolväsendet 2021
Beslut
Nämnden för Förskola & Grundskola beslutar om att fördela sin andel av den
utökade satsningen av statsbidraget skolmiljarden enligt samma princip som de
tillkommit kommunen. Lika fördelning per elev i årskurs F-9 till både kommunala
och fristående grundskolor.
Sammanfattning av ärendet
Med bakgrund i pågående pandemi har regeringen beslutat att förstärka det statliga
stödet till skolväsendet med 1 miljard kronor år 2021. Tillskottet är tillfälligt och går
under benämningen ”skolmiljarden”. Vid ändring av Skolverkets regleringsbrev för
budgetåret 2021 beslutade regeringen att tillskjuta uppdraget ytterligare 250 miljoner
kronor. Medlen ska användas till insatser i kommunala och fristående skolor.
Statsbidraget fördelas till kommunerna proportionellt utifrån antalet barn och unga i
åldrarna 6-19 år. Det extra bidraget betalas ut under juli månad.
Det är upp till varje kommun att bestämma hur medlen ska användas, men bidragen
till de fristående huvudmännen i kommunen ska ges utifrån samma grunder. Medlen
kan användas för insatser i hela skolväsendet, exempelvis inom förskolan, grund- och
gymnasieskolan samt vuxenutbildningen.
Syftet med den ekonomiska förstärkningen är att den ska användas inom
skolväsendet för att säkerställa att barn och elever får den utbildning de har rätt till,
trots coronapandemin.
Kommunfullmäktige i Kungsbacka beslutar den 9 september om fördelningen till
nämnderna.
Nämnden för Förskola & Grundskola beslutar därför om att fördela den utökade
satsningen av statsbidraget Skomiljarden enligt samma principer som de tillkommit
kommunen. Lika fördelning per elev i årkurs F-9 till både kommunala och fristående
grundskolor. Den fristående verksamheten erhåller också ett påslag för
administrationsschablon om 3 % samt 6% för dold moms.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-08-24
Beslut utökad satsning skolmiljarden
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.
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§ 118
Dnr 2021-00260
Underlag till nämndbudget 2022 Förskola & Grundskola
Beslut
Nämnden för Förskola och Grundskola beslutar att underlagen tas till arbetsutskottet
för beredning.
Sammanfattning av ärendet
Underlag till nämndbudget 2022 har inkommit från Allianspartierna,
Sverigedemokratena och Socialdemokraterna.
Beslutsunderlag
Alliansens underlag till nämndbudget 2022
Sverigedemokraternas underlag till nämndbudget 2022
Socialdemokraterna underlag till nämndbudget 2022
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Anders Ekström (M) föreslår att underlagen tas till arbetsutskottet för
beredning.
Beslutsgång
Ordförande prövar om nämnden för Förskola och Grundskola kan besluta enligt
förslag och finner att nämnden bifaller det
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§ 119
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 2021-08-21—2021-09-05.
Beslutsunderlag
Sammanställning 2021-08-21—2021-09-05.
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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§ 120
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.
Frågan om problematisk skolfrånvaro tas till arbetsutskottet för beredning.
Frågan om kameraövervakning på grund av skadegörelse tas till arbetsutskottet för
beredning.
Sammanfattning av ärendet
Flera elever har den senaste tiden drabbats av covid-19, specifikt på Varlaskolan men
ingen insjuknad bland personalen.
Förordningen för att motverka smittspridningen ändrades den 10 augusti och
möjligheten att bedriva fjärr- om distansundervisning är begränsad. Fjärr- och
distansundervisning kan inte göras som förebyggande åtgärd utan att FHM är
delaktiga. Skolchefen har trots det fattat beslut om fjärr- och distansundervisning.
Den 30 september går tjänstepersonerna tillbaka till kontoret. Kommunen har en
generös inställning till fortsatt distansarbete men det kommer inte att omfatta lärare.
Lärarna kommer att sammankallas för information.
I oktober ska vi ha ungdomsnämnd och vi kommer att samla rektorer och skolledare
inför det.
Den 21 oktober deltar arbetsutskottet på skolledardagarna i Varberg.
Skolinspektionen har besökt Toråsskolan och tittat på läraravlastande tjänster.
Axel Storckenfeldt (M). I regionen räknar man nu antal smittade från 16 år istället
för 18 år och trots det har smittan gått ner en halv procent sen förra veckan.
Berit Bergström (M). Ledningen på Åsa Gårdsskolan har fått information om att
lektionssalarna skulle byggas om men det har inte skett. Det finns en oro att man drar
på sig en utbildningsskuld om man inte ger alla elever samma förutsättningar. Svar:
Förvaltningen har inte lovat att ombyggnaden skulle varit klar till terminsstart.
Upphandlingsförfarandet gör att ombyggnaden inte kan genomföras så snabbt.
Förvaltningen har i dialog med skolledningen kommit med ett förslag till lösning.
Johan Tolinsson (S). Beträffande mötet med revision fick vi en fråga om
hemmasittare. Enligt skollagen har vi skyldigheter att skapa möjlighet för alla att
kunna delta i skolan.
 Vet förvaltningen hur många till antal som inte kommer till skolan?
 Skall det redovisas till nämnden och vilka åtgärder som görs?
 Vilket begrepp använder förvaltningen istället för (hemmasittare)?
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Karin Green (C). Skadegörelse på Frillesåsskolan. I vilken mån har man
kameraövervakning? Svar: Förvaltningen för Service är ansvariga och söker tillstånd
för övervakning. Information kommer på presidiemöte med Gymnasieförvaltningen i
november.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Anders Ekström (M) föreslår att frågan om problematisk skolfrånvaro
och frågan om kameraövervakning på grund av skadegörelse tas till arbetsutskottet
för beredning.
Beslutsgång
Ordförande prövar om nämnden för Förskola och Grundskola kan besluta enligt
förslag och finner att nämnden bifaller det.
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§ 121
Dnr 2021-01072
Initiativärende (S). Extra städning i skolor/covidpengar
Beslut
Nämnden för Förskola och Grundskola beslutar att frågan ska beredas i
abetsutskottet.
Sammanfattning av ärendet
Johan Tolinsson (S) har väckt initiativärende på nämnd.
Under våren gjordes en beställning till serviceförvaltningen på städning av bord i
skolorna. Städningen görs inte längre och nu ökar smittan igen. Frågan om vi ska
återuppta städningen eller göra någon annan åtgärd bör beredas i arbetsutskottet.
Skolchefen svar: Lokalvårdarna blev sjukskrivna på grund av den extra
arbetsuppgiften och man fick svårt att rekrytera personal. Det finns lite evidens på att
smittspridningen sker via ytor. Förvaltningen förser alla klassrum med sprayflaskor
och dukar så att eleverna kan torka ytorna själva.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Anders Ekström (M) föreslår att frågan tas till arbetsutskottet för
beredning.
Beslutsgång
Ordförande prövar om nämnden för Förskola och Grundskola kan besluta enligt
förslag och finner att nämnden bifaller det.
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§ 122
Dnr 2021-01103
Entledigande och fyllnadsval till arbetsutskottet för Förskola och
Grundskola
Beslut
Nämnden för Förskola och Grundskola beslutar att Helena Nyborg (KD) ersätter
Niklas Mattson (KD) som ledamot i arbetsutskottet för Förskola och Grundskola.
Nämnden för Förskola och Grundskola beslutar att Jenny Thorbjörnsson (KD)
ersätter Helena Nyborg (KD) som ersättare i arbetsutskottet.
Sammanfattning av ärendet
Niklas Mattsson (KD) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot i
arbetsutskottet för Förskola och Grundskola.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-09-15
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Anders Ekström (M) föreslår att Helena Nyborg (KD) ersätter Niklas
Mattson (KD) som ledamot i arbetsutskottet och att Jenny Thorbjörnsson (KD)
ersätter Helena Nyborg (KD) som ersättare i arbetsutskottet.
Beslutsgång
Ordförande prövar om nämnden för Förskola och Grundskola kan besluta enligt
förslag och finner att nämnden bifaller det.
Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret
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