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§ 123 Dnr 2021-00021 
Val av justerare och tid för justering 

Beslut 
Till justerare utses Helena Nyborg (KD).  

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om nämnden för Förskola och Grundskola 
kan utse Helena Nyborg (KD) till justerare och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 124 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 2021-09-06—2021-10-10. 

Beslutsunderlag 
Underlag inkomna skrivelser. 

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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§ 125 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 september 2021. 

Beslutsunderlag 
FSG protokoll 2021-09-07. 

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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§ 126 Dnr 2020-01800 
Förskola & Grundskolas Digitalisering 2022-2025 

Beslut 
Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del av informationen och antecknar 
informationen i protokolet.  

Sammanfattning av ärendet 
Samhället befinner sig i en digital transformation, som förändrar beteenden och 
tillgodoser behov på nya sätt. Skolväsendets digitala transformation är en process 
som består av flera delar som intimt hänger samman. Det handlar både om att 
digitalisera administrativa processer som resultatuppföljningar och pedagogisk 
dokumentation och att använda digitaliseringens möjligheter i undervisningen för att 
främja kunskapsutvecklingen och likvärdigheten. 

Förvaltningens nuläge, mål och handlingsplan beskrivs i dokumentet Digitalisering 
Förskola och grundskola 2022–2025 som ersätter tidigare Plan för digitalisering i 
utbildningen. Dokumentet beskriver insatser och riktning för huvudmannens arbete 
kring digitalisering.  

På förvaltningsnivå skapas förutsättningar och stöd för verksamheten att driva 
utveckling kring digitalisering mot de nationella målen: 

 Digital kompetens för alla i skolväsendet 
 Likvärdig tillgång och användning  
 Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter 

 

Varje förskola och skola ansvarar i sin tur för att driva utveckling i linje med 
huvudmannens riktning och prioriteringar. 

Genomförandet av LIKA, som är ett utvärderingsverktyg, visar att FG ligger väl i 
linje med övriga Sverige inom digitalisering. Vi har utvecklad infrastruktur i form av 
bredband, wifi, projektorer och IT-verktyg hos elever och pedagoger. Vi har 
genomfört och genomför många kompetensutbildning satsningar inom området. 
Genomgående i uppföljningen är att en del skolor och förskolor har kommit långt i 
sin digitalisering, medan det på andra skolor krävs stora insatser för att nå målen i 
den nationella strategin.  

Arbetet behöver fortsätta inom följande identifierade utvecklingsområden  

 Likvärdighet 
 Systematiskt kvalitetsarbetet 
 Kompetens och ändamålsenlig pedagogisk användning 
 Forskning och beprövad erfarenhet 
 Digitala verktyg och resurser 
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Handlingsplanen Digitalisering FG 2022-2025 beskriver vilka insatser och projekt 
som är pågående och planerade inom de identifierade utvecklingsområden. Den 
kommer att uppdateras kontinuerligt.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-13 
Digitalisering Förskola & Grundskola 2022-2025, 2021-10-13 
Handlingsplan Digitalisering FG 2022-2025, 2021-10-13 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om nämnden för Förskola och Grundskola 
kan notera informationen i protokollet och finner att nämnden bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunikatör FG 
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§ 127 Dnr 2021-00978 
Årsrapport dataskyddsarbete  

Beslut 
Nämnden för Förskola & Grundskola har tagit del av informationen och antecknar 
informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Inom Förskola & Grundskola har vi tagit oss an de förstärkta kraven på 
personuppgiftshantering som följt av den nya dataskyddsförordningen (GDPR) med 
gemensamma krafter från verksamheten.   

Den här rapporten beskriver hur dataskyddsarbetet har genomförts och vad det 
arbetet har resulterat i under år 2020.   

Mot bakgrund av detta beskrivs vad fokus är i det fortsatta arbetet.   

Beslutsunderlag 
Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse, 2021-09-23 
Återrapport – dataskyddsförordningen (GDPR) för Förskola & Grundskola år 2020 

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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§ 128 Dnr 2021-01155 
Lokalbehov 2023-2027 

Beslut 
Nämnden för Förskola & Grundskola godkänner Lokalbehov 2023-2027 Förskola & 
Grundskola 

Sammanfattning av ärendet 
Varje år beslutar nämnderna om bedömt lokalbehov de kommande fem åren. Till 
hjälp används befolkningsprognoser. Behoven sammanställs i en lokalplan som utgör 
del av kommunens flerårsbudget.  

Lokalbehovens bereds och omsätts i olika lösningsalternativ som utgår från 
kommunens lokalpolicy: "Kommunen ska genom aktiv lokalförsörjning 
tillhandahålla och bibehålla ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler över 
tiden".  

Lokalplanen visar behov av kommande byggnationer av skolor och förskolor i 
Kungsbacka. Orsaken är i första hand kommunens stora expansion av bostäder men 
också beroende på att tidigare projekt inte blivit genomförda. 

Beslutsunderlag 
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-10-01 
Lokalbehov 2023-2027, Nämnden för Förskola & Grundskola 
Bilaga 1: Behovsbeskrivning Kv_Liljan Centrum utbildningslokaler 
Bilaga 2: Behovsbeskrivning Onsala utbildningslokaler 
Bilaga 3: Behovsbeskrivning Tölö 
Bilaga 4: Behovsbeskrivning Vallda förskola 
Bilaga 5: Behovsbeskrivning Åsa förskola 

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  



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (28) 
Nämnden för Förskola & Grundskola Datum  

2021-10-20 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 129 Dnr 2021-01156 
Revisionsrapport - granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
2020 

Beslut 
Nämnden Förskola och Grundskola tar del av återrapporteringen av vidtagna 
åtgärder utifrån kommunrevisionens rekommendationer av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet och noterar rapporten till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kungsbacka kommun granskade 
Ernst & Young AB det systematiska arbetsmiljöarbetet 2021 avseende nämnden för 
Förskola och Grundskola.  

Kommunrevisionen rekommenderade nämnden för Förskola och Grundskola att i 
handlingsplaner för det systematiska arbetsmiljöarbetet tydliggöra vem som ansvar 
för åtgärderna på varje arbetsplats. I svar till kommunrevisionen noterade nämnden 
för Förskola och Grundskola att vidta följande åtgärder: 

1. Informera samtliga chefsled om vikten av att tydliggöra vem som ansvarar för 
åtgärderna. 

2. HR-funktionen kontrollerar regelbundet att samtliga åtgärder som registreras i 
Stratsys också har en namngiven ansvarig/funktion. 

Nämnden uppdrog åt förvaltningen att återredovisa åtgärderna på nämndmöte senast 
2021-10-31.  

Ett led i att tydliggöra ansvaret för åtgärderna har också varit att erbjuda ett 
stödmaterial till cheferna för att möjliggöra att så många arbetsmoment som möjligt 
riskbedöms och åtgärdas. I stödmaterialet tydliggörs då vem som är ansvarig för 
åtgärderna.  

I det uppföljningsarbete som görs enligt ovan analyseras även hur vi ytterligare kan 
underlätta det systematiska arbetsmiljöarbetet på varje arbetsplats men även kunna 
följa upp detta övergripande. Utifrån den analysen identifieras utvecklingsområden 
och aktiviteter såsom information, utbildning och förslag till förändrade arbetssätt för 
att ytterligare stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet på förvaltningen.  

Beslutsunderlag 
Nämnden för Förskola och Grundskolas tjänsteskrivelse, 2021-09-24. 

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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§ 130 Dnr 2021-01191 
Nämndbudget 2022 Förskola och grundskola 

Beslut 
Nämnden för Förskola och Grundskola beslutar att 

 anta Alliansens förslag till nämndbudget 2022 
 godkänna nämndbudget 2022 med verksamhetsmål och ramfördelning 
 uppdra åt förvaltningschefen att upprätta förvaltningsbudget för 2022 
 uppdra åt förvaltningschefen att göra nödvändiga omfördelningar i 

förvaltningsbudgeten utifrån specifika förutsättningar och behov  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-08 att fastställa kommunövergripande mål 
som utgångspunkt för nämndens arbete med verksamhetsplanering. I 
verksamhetsplanen ingår bland annat. 

 Nämndens övergripande inriktning för arbetet i förvaltningen  
 Nämndmål 
 Nämndens direktiv till förvaltningen  
 Ramfördelning driftbudget 
 Investeringsbudget 

Enligt Kungsbacka kommuns styrmodell ska nämnder och styrelser i arbetet med 
nämndbudget fatta beslut om verksamhetsplan och ramfördelning. Till ärendet 
bifogas nämndbudget 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-10-01 
Nämndbudget 2022 Nämnden för Förskola & Grundskola - Rapport 
Alliansens måldokument budget 2022 
Mål och inriktning med direktiv (S) budget 2022 
Måldokument budget 2022 (SD) 

Förslag till beslut på sammanträde 
Johan Tolinsson (S) och Ann-Louise Lundqvist (S) yrkar bifall till 
Socialdemokraternas förslag. Susanne Andersson (SD) och Anna-Karin Granberg 
(SD) yrkar bifall till Sverigedemokraterna förslag. Karin Green (C), Jan Eric Knutas 
(L), Helena Nyborg (KD) och ordförande Anders Ekström (M) yrkar bifall till 
Alliansens förslag.  
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Beslutsgång 
Ordförande (M) finner att det föreligger tre förslag till beslut. Socialdemokraternas, 
Alliansens och Sverigedemokraternas förslag. Voteringsordningen godkänns och 
voteringar kommer att genomföras.  
Ordförande (M) utser Alliansens förslag till huvudförslag.  

Beslutsgång i omröstning om motförslag till huvudförslaget 
Följande voteringsordning godkänns. Ja för Socialdemokraternas förslag och nej för 
Sverigedemokraternas förslag. 
 
Omröstningsresultat i omröstning om motförslag till huvudförslaget 
Med tre ja-röster, två nej-röster och sex som avstår utses Socialdemokraternas 
förslag som motförslag till huvudförslaget. 

 Ersätter  Ja  Nej  Avstår  

Anders Ekström (M)  X   

Helena Nyborg (KD)    X 

Johan Tolinsson (S)  X   

Mia Sundvall (M) Axel Storckenfeldt (M)   X 

Per-Axel Carlsson (M)    X 

Andreas Johansson (M) Berit Bergström (M)   X 

Karin Green (C)    X 

Jan Eric Knutas (L)    X 

Susanne Andersson (SD)   X  

Anna-Karin Granberg (SD)   X  

Jan Byvik (S)  X   

 

Beslutsgång i huvudomröstningen 
Följande voteringsordning godkänns. Ja för Alliansens förslag och nej för 
Socialdemokraternas förslag.  
 
Omröstningsresultat i huvudomröstningen 
Med sju ja-röster, två nej-röster och två som avstår bifaller nämnden Alliansens 
förslag till nämndbudget 2022.  

 Ersätter  Ja  Nej  Avstår  

Anders Ekström (M)  X   

Helena Nyborg (KD)  X   
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Johan Tolinsson (S)   X  

Mia Sundvall (M) Axel Storckenfeldt (M) X   

Per-Axel Carlsson (M)  X   

Andreas Johansson (M) Berit Bergström (M) X   

Karin Green (C)  X   

Jan Eric Knutas (L)  X   

Susanne Andersson (SD)    X 

Anna-Karin Granberg (SD)    X 

Jan Byvik (S)   X  

 

Reservation 
Johan Tolinsson (S) reserverar sig till förmån för eget förslag. Anna-Karin Granberg 
(SD) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (28) 
Nämnden för Förskola & Grundskola Datum  

2021-10-20 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 131 Dnr 2021-01153 
Grundbelopp 2022 

Beslut 
Nämnden för Förskola & Grundskola beslutar att anta grundbeloppen till den 
fristående verksamheten enligt bifogade förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Förskola & Grundskola har grundprincipen vid beräkning att den 
fristående verksamheten ska ha samma ekonomiska förutsättningar som den 
kommunala verksamheten. Från och med budgetåret 2010 gäller ny lagstiftning vad 
gäller ersättningen. Den innebär kortfattat att;  

- Kommunens bidrag ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar 
vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag.  

- Kommunens budget för verksamheten det kommande året ska ligga till grund för 
bestämningen av bidragen till den fristående verksamheten.  

- Bidraget delas upp i grundbelopp och tilläggsbelopp.  

Grundbelopp 

Grundbeloppet i förskolan, pedagogisk omsorg och fritidshemmet avser ersättning 
för:  

   1. omsorg och pedagogisk verksamhet, 
   2. pedagogiskt material och utrustning, 
   3. måltider (ersätts med omkostnadsersättningen i pedagogisk omsorg) 
   4. administration (schablon på 3%, ped omsorg 1%), 
   5. mervärdesskatt (schablon på 6%), och 
   6. lokalkostnader (ersätts med omkostnadsersättningen i pedagogisk omsorg) 

Grundbeloppet i förskoleklass, grundskolan och särskolan avser ersättning för 
   1. undervisning, 
   2. lärverktyg, 
   3. elevhälsa, 
   4. måltider, 
   5. administration (schablon på 3%), 
   6. mervärdesskatt (schablon på 6%), och 
   7. lokalkostnader. 

Nedan följer grundbeloppen för 2022 i både kommunal och fristående verksamhet. I 
den fristående verksamheternas grundbelopp inkluderas bidrag för lokalkostnader, 
måltider samt ersättning för kostnader som den kommunala verksamheten valt att ha 
centralt. Därtill tillkommer en schablonersättning för administration och 
momsersättning. Grundbeloppen är inklusive 2022 års löneökningar och kommer 
inte att komma som en kompensation under året.  
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Tilläggsbelopp  

Tilläggsbeloppet är sökbart och avser ersättning för elever som; har ett omfattande 
behov av särskilt stöd, ska erbjudas modersmålsundervisning, ska erbjudas 
studiehandledning på modersmålet eller delta i lovskola. Huvudmän får överklaga en 
kommuns bidragsbeslut hos allmän förvaltningsdomstol. Det gäller både 
grundbelopp och tilläggsbelopp. Det innebär att domstolen kan pröva och fastställa 
bidragets storlek.  

 

 

 

 

Förskola 

Grundbelopp 
kommunal 
2021 

Grundbelopp 
kommunal  
2022 

Grundbelopp 
fristående  
2021 

Grundbelopp 
fristående  
2022 

Förskola 1-2 år 112 731 115 037 158 110 162 676 

Förskola 3-5 år 90 185 92 030 130 747 134 626 

Allmän förskola 3-5 år   128 004 131 814 
Pedagogisk omsorg 1-2 
år  147 916 150 871 145 632 147 299 
Pedagogisk omsorg 3-5 
år  120 817 123 181 119 360 120 754 

Fritidshem 

Grundbelopp 
kommunal  
2021 

Grundbelopp 
kommunal  
2022 

Grundbelopp 
fristående  
2021 

Grundbelopp 
fristående  
2022 

Pedagogisk omsorg 
fritids åk F-3 58 290 59 273 53 931 53 829 
Pedagogisk omsorg 
fritids åk 4-6 29 145 29 636 23 008 22 868 

Fritidshem åk F-3 38 828 39 442 53 743 54 914 

Fritidshem åk 4-6 19 414 19 721 28 446 29 031 
Fritidshem integrerad 
särskoleelev åk F-6 nivå 
2                  114 158 115 965  136 038 139 843 
Fritidshem integrerad 
särskoleelev åk F-6 nivå 
1  146 636 149 399  172 427 177 043 
Förskoleklass, 
Grundskola och 
Särskola 

Grundbelopp 
kommunal  
2021 

Grundbelopp 
kommunal  
2022 

Grundbelopp 
fristående  
2021 

Grundbelopp 
fristående  
2022 

Förskoleklass 39 800 40 608 70 522 72 635 

Grundskola åk 1-3 48 687 49 677 80 225 82 582 

Grundskola åk 4-6 57 464 58 634 89 628 92 233 

Grundskola åk 7-9 65 260 66 587 98 068 100 787 
Integrerade särskoleelev 
nivå 1 360 671 368 233 478 161 488 502 
Integrerad särskoleelev 
nivå 2 211 037 215 446 317 521 324 478 

Grundsärskoleelev 404 715 413 195 461 543 471 534 
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-10-12 

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 
Fristående verksamhet, Linda Elggren 
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§ 132 Dnr 2021-00946 
Initiativärende (S). Internationella engelska skolan  

Beslut 
Nämnden för Förskola & Grundskola har tagit del av informationen och antecknar 
informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
1. Vilka ekonomiska konsekvenser får de skolor där elever kommer lämna för att 
börja på IES?  

Kungsbacka kommun betalar ut bidrag för elever folkbokförda i Kungsbacka till den 
enhet där eleven är placerat. Regleringen sker där eleven är placerat den 15:e varje 
månad undantag juni till augusti. Detta innebär att varje rektor har en budget 
anpassad efter elevantal och behöver ständigt göra anpassningar efter antalet elever 
under året och framför allt vid läsårsstart. När Internationella Engelska skolan (IES) 
etablerade sig i Kungsbacka har det inneburit större anpassningar än vad många 
rektorerna är vana vid. Arbetet med att planera skolorganisationerna med IES i 
Kungsbacka startade för ett år sedan där det arbetades utifrån olika scenarios och ju 
närmare uppstarten ju mer konkret har planeringen blivit. Arbetet löpt på bra och de 
flesta skolenheter prognostiserar med budget i balans trots anpassningar. 

2. Att ledamöter får uppgifter antal elever/ skola som kommer lämna för att börja på 
IES?  

Tabellen visar vilka hur många elever som har valt IES för läsår 21/22 med 
utgångspunkt var eleven var inskriven våren 2021. Vid övergångar till ny skolenhet 
vid stadieövergångar och till förskoleklass har antagande gjorts att elev skulle ha 
börjat på anvisad skola. För fritidshemmet har samma andel som är inskrivna på 
fritids i de olika årskurserna använts. Summan grundbelopp är beräknat på 
halvårseffekt, höstterminen 2021. Det är fortsatt en stor rörlighet av elever som byter 
mellan kommunala skolor och IES.  
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

 
 

*Grönmarkerade är fristående skolor 

 

3. Även uppgifter på personalrörligheten, från kommunal till IES.  

Personalomsättningen för samtliga lärarkategorier har minskat från årsskiftet till och 
med september 2021. Vi har heller inte fått någon information från skolenheterna att 
någon upplevt ett betydande bortfall av legitimerade lärare som går vidare för arbete 
vid IES. Inför tjänsteplaneringen under våren förelåg en osäkerhet kring om 
förvaltningen skulle behöva förklara någon medarbetare övertalig på grund 
arbetsbrist inför det nya läsåret. Dock har förvaltningen kunnat säkerställa att 
samtliga medarbetare i verksamheterna har kvar sin anställning i förvaltningen även 
fortsättningsvis. 

 

 

Grundskola Antal av Elever Summa av Grundbelopp 

Björkris skola 8 260 717 
Fjordskolan 22 714 723 
Fjärås Bräckaskolan 18 637 634 
Frillesåsskolan 6 204 214 
Fullriggaren Malevik 3 109 791 
Furulidsskolan 42 1 382 490 
Gottskär grundskola 24 823 227 
Gullregnsskolan 32 1 199 027 
Gällingeskolan 6 215 507 
Hedeskolan 29 955 034 
Hålabäcksskolan 19 583 297 
Iseråsskolan 11 356 039 
Kapareskolan 24 783 120 
Kollaskolan 116 3 949 706 
Kullaviksskolan 9 293 347 
Leteboskolan grsk 4 140 384 
Nova montessoriskola grsk 18 630 545 
Pontos grsk 6 207 519 
Presseskolan 31 1 049 515 
Smedingeskolan 15 479 263 
Särö montessoriskola grsk 3 91 778 
Särö skola 10 312 038 
Tingbergsskolan 29 991 875 
Toråsskolan 46 1 526 664 
Varlaskolan 15 489 450 
Vittra i Forsgläntan 4 137 447 
Åsa Gårdsskola 12 401 100 
Åsaskolan 20 653 460 
Älvsåkersskolan 36 1 299 762 

Totalsumma 618 20 878 671 
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-09-28 

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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§ 133 Dnr 2021-01072 
Extra städning skolor/covidpengar 

Beslut 
Nämnden för Förskola & Grundskola har tagit del av informationen och antecknar 
informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Johan Tolinsson (S) har ställt fråga på nämndmöte om extra städning på skolor med 
anledning av covid-19.  

Skolchefens svar: Utifrån de föreskrifter som gäller nu finns inte incitamentet till 
extra städning. Det var en tveksam nytta av åtgärden.  

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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§ 134 Dnr 2021-01107 
Problematisk skolfrånvaro  

Beslut 
Nämnden för förskola och Grundskola beslutar att redovisning av elevers 
skolfrånvaro kommer att göras i samband med delårsrapporterna.  

Sammanfattning av ärendet 
Johan Tolinsson (S) har ställt fråga på nämndmöte om problematisk skolfrånvaro. 
Skolchefens svar: Huvudmannen har uppdraget att följa upp frånvaro. 
Verksamhetschef och rektor rapporterar elevers frånvaro till huvudmannen.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Skolchefen föreslår att elevers skolfrånvaro redovisas i samband med 
delårsrapporterna.  

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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§ 135 Dnr 2021-00853 
Lära för livet priset 2021 

Beslut 
Nämnden för förskola & Grundskola ha tagit del av informationen och antecknar 
informationen till protokollet. Ordförande har beslutat till vem priset ska delas ut. 

Sammanfattning av ärendet 
Kungsbacka kommun delar varje år ut ett stimulanspris för skolutveckling; Lära för 
livet – priset. Syftet med Lära för livet – priset är att premiera betydelsefulla insatser 
för skolutveckling i Kungsbacka kommun inom förskoleverksamhet, grundskola, 
gymnasium och vuxenutbildning. Prissumman 20 000 kronor kan fördelas på två 
priser om 10 000 kronor. Priset delas ut av kommunfullmäktige vid sammanträdet i 
oktober.  

2021 har tio förslag lämnats in som rör Förskola & Grundskolas ansvarsområde. En 
muntlig redovisning av de inkomna förslagen lämnas vid sammanträde arbetsutskott 
och nämnd. Enligt nämndens delegeringsordning är beslut om tilldelning av Lära för 
livet-priset verkställighet och fattas av ordföranden. Efter redovisning och dialog i 
arbetsutskott och nämnd offentliggörs pristagare i samband med utdelning av priset i 
kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-09-23 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om nämnden för Förskola och Grundskola 
kan notera informationen i protokollet och finner att nämnden bifaller det. 

 
Beslutet skickas till 
Kommunikationsspecialist FG 
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§ 136 Dnr 2021-01054 
Sammanträdestider 2022 

Beslut 
Nämnden antar följande förslag till sammanträdestider för 2022 till: 19 januari, 16 
februari, 16 mars, 20 april, 18 maj, 16 juni, 24 augusti, 21 september, 19 oktober 16 
november och 14 december. 

Sammanfattning av ärendet 
Under hösten innevarande år fattar nämnden beslut om nästkommande års 
sammanträdestider. För att få en förståelse för helheten så redovisas i matrisen nedan 
även arbetsutskottets sammanträdestider samt de dagar vi har heldag med 
systematiskt kvalitetsarbete. 

Månad AU  Nämnd och  
mötestid  

Heldagar med 
SKA- arbete 

Januari 12/1  19/1 
Kl 16:00 

Heldag SKA arbete 

Februari 2/2  16/2 
Kl 16:00 

Heldag fristående 
verksamheter  

Mars 2/3  16/3 
Kl 16:00 

 

April 6/4  20/4 
Kl 16:00 

 

Maj 4/5  18/5 
Kl 16:00 

Heldag SKA arbete 

Juni 1/6  16/6 
Kl 16:00 

 

Augusti 10/8  24/8 
Kl 16:00 

 

September 7/9  21/9 
Kl 16:00 

 

Oktober 5/10  19/10 
Kl 16:00 

 

Nov 2/11  16/11 
Kl 16:00 

Heldag SKA arbete 

Dec 30/11  14/12 
Kl 16:00 

 

 

Beslutsunderlag 
Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse, 2021-09-06 
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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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§ 137 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 2021-09-06—2021-10-10. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning 2021-09-06—2021-10-10. 

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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§ 138 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 
Elva elever och en lärare på Gällingeskolan insjuknat i covid-19. Ingen 
rekommendation om stängning från regionens smittskydd. De smittade håller avstånd 
och isoleras från andra elever. 

Elever i åldern tolv till femton år ska erbjudas vaccinering på lektionstid. Regionen 
utför vaccinering, skolan står för lokal och information till vårdnadshavare via          
Vklass.  

Regionen har genomfört en pilot med vaccinering av åk 9 på Älvsåkersskolan. 
Körschema för samtliga skolor kommer inom kort. 

I samband med nämndmöte i november kommer nämnden att bjudas in för att titta på 
lokalerna på Sommarlustskolan.  

Vårdnadshavare till elever på Åsa Gårdskolan har uttryckt oro för att lärare slutat. 
Förvaltningen har informerat vårdnadshavarna om hur skolledningen på Åsaskolan 
och Åsa Gårdskolan samarbetar med omorganisationen. Informationsbrev kommer 
att skickas regelbundet till vårdnadshavare. Rektorn på skolan arbetar med att 
rekrytera lärare och förvaltningen stöttar i arbetet.  

Peter Lundin (C). Resultaten från ungdomsenkäten Lupp. Svar: Det tas till 
arbetsutskottet för beredning.  

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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