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§ 139 Dnr 2021-01504 
Verksamhetsbesök i förskolor och skolor 

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

Sammanfattning av ärendet 
Politiker i nämnden för Förskola & Grundskola gör verksamhetsbesök i förskolor 
och skolor i de tre pedagogiska områdena. Politiker, skolledare och deltagare från 
ledningsgrupp för gemensamma dialoger, dessa genomförs på respektive 
besöksområde. Fokus för verksamhetsbesöken är enheternas eget utvecklingsarbete. 

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

Beslut 
Till justerare utses Johan Tolinsson (S).  

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om nämnden för Förskola och Grundskola 
kan utse Johan Tolinsson (S) till justerare och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 141 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 2021-10-10—2021-11-07. 

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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§ 142 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 oktober 2021. 

Beslutsunderlag 
FSG protokoll 2021-10-12. 

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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§ 143 Dnr 2021-01125 
Skadegörelse på skolor 

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

Sammanfattning av ärendet 
Johan Arvidsson, enhetschef redovisar förvaltningen för service och fastigheters 
arbete med att förhindra skadegörelse på förskolor och skolor. 

 Sker skadegörelse under verksamhetstid, handhar skolan det  
 Kostnad står skolan/verksamhet för  
 Kostnad och åtgärder utanför verksamhetstid står Service, fastigheter för  
 Regleras i internhyresmodellen 

Åtgärder 

 Rondering av väktare 
 Stationär bevakning av väktare 
 Kamerabevakning 
 Samverkan med polis 
 Samverkan med nattvandring 
 Samverkan med ung i Kungsbacka 

Beslutsunderlag 
Presentation, 2021-11-15. 

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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§ 144 Dnr 2021-01320 
Projekt om matsvinnet 

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

Sammanfattning av ärendet 
Projektledare Louise Marsland och Maria Norberg redovisar hur 
serviceförvaltningen arbetar med att minska matsvinnet i alla led, från inköp till 
gästens mat på tallriken. Matsvinnet mäts varje dag i kommunens förskolor, 
grundskolor och gymnasieskolor. Det finns tre typer av matsvinn inom en 
måltidsverksamhet: köks-, serverings- och tallrikssvinn. Jämför vi perioden januari 
till oktober 2020 mot 2021 har det totala matsvinnet minskat med 1995 kg.  
Uppdraget fortsätter under hela 2022.  

Beslutsunderlag 
Presentation, 2021-11-17 

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

 

 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (19) 
Nämnden för Förskola & Grundskola Datum  

2021-11-17 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 145 Dnr 2021-01225 
Slutrapport From Great to Excellent 

Beslut 
Nämnden för Förskola och Grundskola beslutar att bordlägga ärendet.  

Sammanfattning av ärendet 
Slutrapportering av FGTE 2017-2020 

FGTE var ett Halländskt samarbete genom kommunerna Kungsbacka, Varberg, 
Halmstad och Laholm, samt Högskolan i Halmstad och Region Halland. Syftet var 
att ta reda på, samt vetenskapligt och erfarenhetsmässigt identifiera metoder och 
arbetssätt som gynnar en positiv resultatutveckling för barns och elevers 
måluppfyllelse, fördjupa lärdomar kring en specifik fråga samt höja kompetensen 
inom organisationen kring ett vetenskapligt förhållningssätt. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Anders Ekström (M) föreslår att ärendet bordläggs.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Slutrapportering FGTE 2017-2020, 20211110 
FGTE summering 20210407 
Forskningsrapport FGTE sammanfattning 20210308 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om nämnden för Förskola och Grundskola 
kan bordlägga ärendet och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 146 Dnr 2021-01033 
Antagande av dokumenthanteringsplan för kommungemensamma 
stödprocesser 

Beslut 
Nämnden för Förskola & Grundskola antar Dokumenthanteringsplan för 
kommungemensamma stödprocesser, beslutad av Kommunstyrelsen 2021-08-24 § 
202. 

Dokumenthanteringsplan för kommungemensamma stödprocesser, beslutad av 
Kommunstyrelsen 2018-01-23 § 13, upphör därmed att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 
Dokumenthanteringsplanen styr nämndens hantering av allmänna handlingar; om de 
ska bevaras eller gallras och hur de ska sorteras och förvaras.  

Kommunstyrelsen har i uppdrag att ansvara för de kommungemensamma 
dokumenthanteringsplanerna för lednings- och stödprocesser. Varje nämnd behöver 
dock ta ett eget beslut om att anta planen.  

I dokumenthanteringsplanen för stödprocesser, som beslutats av Kommunstyrelsen 
2021-08-24 § 202, ingår flera processer och arbetet med revideringen har delats in i 
två etapper. De områden som har uppdaterats i första etappen är: systemförvaltning 
och arkitektur, HR/Personal samt inköp. Övriga processer kommer att uppdateras 
under hösten och därefter förväntas kommunstyrelsen fatta ett till beslut kring 
resterande verksamhetsområden.  

Dokumenthanteringsplanen gäller som gallringsbeslut för nämnden för Förskola & 
Grundskolas handlingar. Det innebär att handlingar får gallras med stöd av 
dokumenthanteringsplanen.  

Beslutsunderlag 
FG Myndighet & Stöds tjänsteskrivelse, 2021-10-12 
Dokumenthanteringsplan för kommungemensamma stödprocesser, 2021-08-24 § 202 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-06-09  
Dokumenthanteringsplan för kommungemensamma stödprocesser, 2021-08-24 

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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§ 147 Dnr 2021-01321 
Olycksfall och tillbud 2020-21 

Beslut 
Nämnden Förskola och Grundskola har tagit del av rapporten för olycksfall och 
tillbud under läsåret 2020/21 och noterar rapporten till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Sammanställning av anmälda händelser av olycksfall och tillbud är gjord för läsåret 
2020/21. Då samtliga tillbud är genomgångna för att säkerställa att händelsen är rätt 
anmäld blir resultatet att en stor andel anmälda tillbud i realiteten är ett olycksfall, 
dvs skada har skett. Av den anledningen fördelar sig anmälningarna relativt jämt 
mellan olycksfall och tillbud samt att anmälningar från föregående år ej jämförbara. 
Merparten av alla anmälningar är gjorda i pedagogiskt område söder och där 
anmälningar på grundsärskolan är i majoritet. Anledningen är ett fokuserat arbete 
kring att anmäla olycksfall och tillbud i grundsärskolan, där anmälningar i 
grundsärskolan 1-6 är vanligast. 

Fler anmälningar av olycksfall och tillbud görs i grundskolan i jämförelse med 
förskolan och stor andel anmälningar handlar om hot och våld i situationer mellan 
vuxen och elev. En analys ger att flera situationer har kunnat få en annan utgång 
genom ett annat agerande från den vuxne. En sammantagen analys av 
händelserapporteringen resulterar i rekommendationer för fortsatt arbete: 

- att öka antalet anmälda händelser 

- för ökad kunskap kring syfte med att anmäla händelser och hur dessa ska anmälas 

- att erbjuda en förvaltningsövergripande kompetensutvecklingsinsats med syfte att 
förhindra antalet situationer med hot och våld 

Beslutsunderlag 
Nämnden för Förskola och Grundskolas tjänsteskrivelse, 2021-11-01 

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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§ 148 Dnr 2021-01180 
Göteborgsregionen, GR - Interkommunal ersättning inom förskola, 
pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, 
grundsärskola och ISGR år 2022 

Beslut 
Förbundsstyrelsen inom Göteborgsregionens rekommendationer om interkommunal 
ersättning och avstämningstidpunkter för förskola, pedagogisk omsorg, 
förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR följs från och med 
2022 01 01. Avstämningstidpunkt den 15:e respektive månad. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Förskola & Grundskola beslöt i §11/2000 att följa Göteborgsregionens 
rekommendationer gällande hantering av de interkommunala ersättningarna inom 
Göteborgsregionen. Förbundsstyrelsen inom Göteborgsregionen beslöt i §305, 2021-
09-23 i enlighet med framlagt förslag att rekommendera medlemskommunerna, att 
för kalenderåret 2022, fastställa en interkommunal ersättning enligt nedanstående 
tabell.  

Sammanställning avseende pris för 2022 för förskola  

Barn 1-2 år   161 247 kr/år  

Barn 3-5 år   128 998 kr/år  

Sammanställning avseende pris för 2022 för pedagogisk omsorg  

Barn 1-2 år   139 719 kr/år  

Barn 3-5 år   111 775 kr/år  

Sammanställning avseende pris för 2022 för förskoleklass  

Förskoleklass  56 975 kr/år  

Sammanställning avseende pris för 2022 för grundskola  

Grundskola årskurs 1-3  78 847 kr/år  

Grundskola årskurs 4-6  97 711 kr/år  

Grundskola årskurs 7-9  115 515 kr/år  

Sammanställning avseende pris för 2022 för fritidshem  

Fritidshem årskurs F-3  44 019 kr/år  

Fritidshem årskurs 4-6  36 016 kr/år  

Sammanställning avseende pris för 2022 för grundsärskola  

Nivå 1   702 701kr/år  

Nivå 2   506 583 kr/år  

Nivå 3 dubbelt grundbelopp för grundskola enligt GR:s prislista  
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Sammanställning avseende pris för 2022 för fritidshem för grundsärskola  

Nivå 1   238 918 kr/år  

Nivå 2   172 239 kr/år  

Nivå 3 dubbelt grundbelopp för fritidshem enligt GR:s prislista  

Sammanställning avseende pris för 2022 för ISGR 

ISGR, Svenska sektionen  

Förskoleklass  59 254 kr/år  

Årskurs 1-3   82 001 kr/år  

Årskurs 4-6   101 620 kr/år  

Årskurs 7-9   120 136 kr/år  

ISGR, Internationella sektionen  

Årskurs 0   82 001 kr/år  

Årskurs 1-3   82 001 kr/år  

Årskurs 4-5   101 620 kr/år  

Årskurs 6-9   120 136 kr/år  

ISGR, Fritidshem  

Fritidshem F-3  45 780 kr/år  

Fritidshem 4-6  37 456 kr/år 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-10-27 
Förbundsstyrelsen Göteborgsregionen – 2021-06-18, dnr: 2021-00121 – Ärende 3, 
Förslag till interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, 
förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR år 2022 
Protokollsutdrag 2021-09-23, §305, Diarienummer: 2021-00121. 

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 
Linda Elggren  

GR tillhanda senast 30 november 2021 
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§ 149 Dnr 2021-01153 
Grundbelopp 2022 

Beslut 
Nämnden för Förskola & Grundskola beslutar att anta reviderade grundbeloppen för 
grundskolan 2022 till den fristående verksamheten enligt bifogat förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden beslutade den 20 oktober 2021 om grundbelopp för 2022. Det har 
upptäckts ett fel vid sammanställningen av grundbeloppen till förskoleklass och 
grundskolan. Avdraget för strukturbidraget varierar mellan åren. År 2021 var 
avdraget 3 479 kr och år 2022 var avdraget 2 748 kr. Det är ett belopp som lagts till 
beloppet innan avdraget.  

För att grundbeloppet ska vara jämförbart mellan åren och att grundskolorna inte ska 
behöva göra en besparing behöver grundbeloppet höjas med 731 kr per elev. Det har 
inneburit att grundbeloppen för förskoleklass och grundskolan reviderats enligt 
nedan: 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-10-28 

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 
Linda Elggren 

Fristående verksamhet  

Förskoleklass, 
Grundskola och 
Särskola 

Grundbelopp 
kommunal  
2021 

Grundbelopp 
kommunal  
2022 

Grundbelopp 
fristående  
2021 

Grundbelopp 
fristående  
2022 

Förskoleklass 39 800 41 339 70 522 73 433 

Grundskola åk 1-3 48 687 50 408 80 225 83 381 

Grundskola åk 4-6 57 464 59 365 89 628 93 031 

Grundskola åk 7-9 65 260 67 318 98 068 101 585 
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§ 150 Dnr 2021-01154 
Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete 2020-2021 

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

Sammanfattning av ärendet 
För läsåret 2020-2021 har förvaltningen utarbetat en reviderad modell för det 
systematiska kvalitetsarbetet. Jämfört med tidigare sammanfattas resultat och 
analyser i en sammanfattande rapport och inte i tre delrapporter. 

Utöver huvudmannens systematiska kvalitetsarbete finns det också en motsvarande 
samlad dokumentation för varje förskole- och skolenhet. 

I huvudmannens kvalitetsarbete konstateras tre utvecklingsområden 

 Huvudmannens definition av kvalitet i undervisningen utgör ett stöd för 
analys och prioritering av utvecklingsområden 
och insatser som leder till att barn och elever möter en undervisning av hög 
kvalitet. 

 Enheterna har likvärdiga förutsättningar att bedriva en undervisning av hög 
kvalitet 

 Undervisningen möter alla barns och elevers behov 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-11-11 
Systematiskt kvalitetsarbete 2020-2021 sammanfattande rapport 

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 
Verksamhetschefer pedagogiskt område 
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§ 151 Dnr 2021-01300 
Plan för intern kontroll 2022 

Beslut 
Nämnden beslutar att godkänna intern kontrollplan 2022 för nämnden för Förskola & 
Grundskola. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunens process för intern styrning och kontroll ska nämnderna varje år 
anta en intern kontrollplan för kommande år som är baserad på en riskanalys. I 
planen ingår också ett antal kommungemensamma granskningsaktiviteter som tagits 
fram av arbetsgrupper ledda av respektive processägare (HR, ekonomi med flera). 
Denna plan och resultatet av granskningen ska följas upp och återrapporteras till 
nämnderna och kommunstyrelsen samtidigt som årsrapporteringen för 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-11-10  
Intern kontrollplan 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. 
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§ 152 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 2021-10-10—2021-11-07. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning 2021-10-10—2021-11-07. 

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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§ 153 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 
Trenden är positiv när det gäller elever som insjuknar i covid-19 med totalt fyra 
elever sen höstlovet.  

Förvaltningen för dialog med region Halland om hur vaccination av 12-15 åringar 
ska genomföras. Förvaltningen ansvarar endast för lokaler och regionen för 
vaccineringen. 

Ett antal lärare på Åsa Gårds högstadium har slutat. Rekryteringar pågår och 
förvaltningen räknar med att ersätta två lärare efter årsskiftet. En rektor ska 
rekryteras till skolan. 

Skolchefen har beslutat att återöppna utredningen om överflyttning av högstadiet 
från Åsa Gårdskolan till Åsaskolan. Förvaltningen ska utreda i vilken takt som 
överflyttningen ska ske och ta reda på hur opinionen ser ut utifrån tre perspektiv: 
elever, föräldrar och medarbetare. Utredningen ska vara klar i januari. 

Kommunfullmäktige har delat ut Lära för livet priset till Irina Ramkhen på 
Åsaskolan. Irina kommer till nämnden 15 december och berättar om sitt arbete. 

Johan Tolinsson (S)  

 Ska nämnderna lämna in yrkanden inför budget 2023 i januari? Svar: Ja.  

Peter Lundin (C) 

 Digitalisering, AI? Svar: En föredragning kommer på januarimötet. Mötet 
tidigareläggs med start kl 15.00. 

Clas Rosander (MP)  

 Revisorerna riktar allvarlig kritik mot kommunen gällande nyanländas 
boende och rektorerna på Älvsåkersskolan har gjort orosanmälningar. 
Nämnden bör ha koll på orosanmälningar. Svar: Individ och familjeomsorg 
tar emot orosanmälningar, vi vet inte har många som lämnas in och vi kan 
inte få information om det. I projektet Tillsammans för varje barn har vi tagit 
fram ett arbetssätt för samarbete mellan förvaltningarna med syfte att arbeta 
förebyggande med tidiga insatser.  

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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