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KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 

 

Upprättad 

2022-01-21 

 
  

Förskola & Grundskola arbetsutskott 

Sammanträde onsdagen den 2 februari 2022 kl. 08.00 
  
MS Teams 
 Ärende Beteckning Förslag 

1.  Arbetsutskottets möte med 
medarbetare förskolan 
 
Kl 08.00 

2022-00004  Arbetsutskottet har tagit del av informationen och 
antecknar informationen i protokollet.  
    

2.  Val av justerare och tid för 
justering 

2022-00003  Digital justering 2021-02-08. Karin Green (C). 
    

3.  FSG Protokoll 2022 
(Samverkansgruppen Förskola 
& Grundskola) 

2022-00042  Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del 
av informationen och antecknar informationen i 
protokollet.    

4.  Lokalplanering - information 
2022 
 
Kl 09.15 
 
Anna Flinck, enhetschef 

2022-00011  Arbetsutskottet har tagit del av informationen och 
antecknar informationen i protokollet.    

5.  Nämndens årsredovisning 2021 
 
Kl 09.25 
 
Julia Tryggvadottir Tollesson, 
biträdande förvaltningschef 
Helena Hellman, personalchef 
Magnus Fogelblad, 
verksamhetscontroller 

2022-00131  Nämnden för Förskola & Grundskola godkänner 
årsredovisning 2021. 
Nämnden för Förskola & Grundskola godkänner 
begäran om ombudget och resultatfond och 
överlämnar till kommunfullmäktige.       



 
 

KUNGSBACKA KOMMUN 

 
  

 2(3) 
 

 

 Ärende Beteckning Förslag 

6.  Remiss - Program för 
räddningstjänst vid utsläpp av 
radioaktiva ämnen 
 
Kl 09.55 
 
Lars Clemensson, 
verksamhetschef 

2021-01733  

7.  Redovisning av situationen för 
nyanlända elever  
 
Kl 10.05 
 
Lars Clemensson, 
verksamhetschef 
Jenny Dufvenberg, utvecklare 

2022-00138 Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del 
av informationen och antecknar informationen i 
protokollet.  

8.  Information och kunskap om 
den svenska förskolans funktion 
och syfte 
 
Kl 10.20 
 
Anna Sörensen 
Jenny Dufvenberg, utvecklare 

2022-00135  Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del 
av informationen och antecknar informationen i 
protokollet.    

9.  Öppna gränssnitt API, 
Application Program Interface 
(informationsöverföring) 
 
Kl 10.35 
 
Hanna Leissner, 
utvecklingsledare 

2021-01652  Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del 
av informationen och antecknar informationen i 
protokollet.  

10.  Uppföljning intraprenader 2021 
 
Kl 10.45 
 
Skolchef  

2021-01625  Nämnden för Förskola & Grundskola har tagit del av 
informationen och antecknar den till protokollet. 
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 Ärende Beteckning Förslag 

11.  Förslag till beslut om avsteg 
från tremånadersregeln 
 
Kl 10.50 
 
Frida Byrsten, verksamhetschef  

2022-00139      

12.  Återremiss - Revidering av 
Regler för förskola, fritidshem 
och pedagogisk omsorg i 
Kungsbacka kommun 
 
Kl 11.05 
 
Frida Byrsten, verksamhetschef 

2022-00021  Nämnden för förskola och grundskola beslutade att 
återremittera ärendet till arbetsutskottet.  

13.  Pågående Skolinspektions- och 
Barn och elevombudsärenden, 
inklusive ärenden som utreds 
inom Förskola & Grundskolas 
klagomålshantering 2022 
 
Kl 11.15 
 
Frida Byrsten, verksamhetschef 

2022-00007  Arbetsutskottet har tagit del av informationen och 
antecknar informationen i protokollet.    

14.  Information - Förskola & 
Grundskola arbetsutskott och 
nämnd 
 
Kl 11.20 
 
Skolchef  

2022-00006  Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del 
av informationen och antecknar informationen i 
protokollet.    

 
Anders Ekström 
ordförande 

Lars Sundbom 
sekreterare 

 



 
  

Vi på Krisberedskap och säkerhet KLK har under det gångna året arbetat intensivt med att bistå 

länsstyrelsen i Halland i deras framtagande av regionala beredskapsplaner för 

kärnenergiberedskapen. 

Nu är det dags för oss i kommunen att lämna synpunkter på dessa regionala planer via den här 

remissen. Med remissen och dess underlag ser vi en möjlighet att i våra verksamheter kunna 

förankra hur länsstyrelsen ser på arbetet med kärnenergiberedskapen samt att varje nämnd får 

möjlighet att svara på remissen utifrån de ansvar och uppgifter som möjligtvis nämns i dessa 

underlag. Vi ser gärna att nämnderna i underlagen fokuserar på de samhällsviktiga uppdragen vi 

har idag och som även kommer att påverkas under en kärnteknisk olycka på Ringhals. 

Vi önskar att nämnder inkommer med sina eventuella synpunkter i början på mars (v.09), om 

möjligt, till oss på Krisberedskap och säkerhet KLK så vi kan sammanställa ett gemensamt svar till 

KS i slutet på april. 

Det kommunala arbetet med en kommunövergripande beredskapsplan för kärnenergiberedskapen 

har startats upp och kommer intensifieras nu efter remissförfarandet. Det kommer även innebära att 

förvaltningar behöver se över sin egen planering när det gäller kärnenergiberedskapen framöver. 

Här finns Krisberedskap och säkerhet KLK till hands och stöttar om behov finns och det är med 

fördel som det här arbetet tas med i befintlig kontinuitetshantering i respektive verksamhet. 

 

Vid frågor angående remissen och dess underlag vänligen kontakta oss på Krisberedskap och 

säkerhet KLK: 

Projektledare: Gabriella Andersson, gabriella.andersson@kungsbacka.se 

Kommunövergripande beredskapsplan: Per-Martin Vesterberg, per-martin.vesterberg@kungsbacka.se 

Sanering: Albin Noreen, albin.noreen@kungsbacka.se 

Kommunikation: Lina Dahlén, lina.dahlen@kungsbacka.se 

 

Med vänliga hälsningar 

Krisberedskap och säkerhet KLK, via Gabriella Andersson 

mailto:gabriella.andersson@kungsbacka.se
mailto:per-martin.vesterberg@kungsbacka.se
mailto:albin.noreen@kungsbacka.se
mailto:lina.dahlen@kungsbacka.se


Begäran om yttrande 

Ärenderubrik Remiss - Program för räddningstjänst vid utsläpp 
av radioaktiva ämnen 

Kommunstyrelsens diarienummer KS 2021-01246 

Begäran om yttrande avser Byggnadsnämnden 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd 
Nämnden för Förskola & Grundskola 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 
Nämnden för Kultur & Fritid 
Nämnden för Service 
Nämnden för Teknik 
Nämnden för Vård & Omsorg 

Svar till kommunstyrelsens diarium senast 2022-03-04 

Direktiv/Övrigt • Se instruktioner/läsanvisningar i bifogat 
Följebrev från kommunstyrelsens 
handläggare. 

• Själva remissunderlaget hämtas via 
nedanstående länk från Länsstyrelsen: 
https://filskick.lansstyrelsen.se/message/RJAr
azrzqmAtmun8nYteHb 

 

https://filskick.lansstyrelsen.se/message/RJArazrzqmAtmun8nYteHb
https://filskick.lansstyrelsen.se/message/RJArazrzqmAtmun8nYteHb


Från: kommun@kungsbacka.se 
Skickat: den 22 december 2021 10:34 
Till: Bygg & Miljö bygglov admin; Miljö & Hälsoskydd admin; Teknik; Kultur & 

Fritid; Gymnasium & Arbetsmarknad; Förskola Grundskola; Vård & 
Omsorg; Individ & Familjeomsorg; Service 

Ämne: Begäran om yttrande - Program för räddningstjänst vid utsläpp av 
radioaktiva ämnen 

Bifogade filer: Begäran om yttrande.pdf; Följebrev - Ärende 2021-01246 - 
Kärneenergiberedskap.pdf 

 

Begäran om yttrande 

Ärenderubrik 

Remiss - Program för räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen 

Kommunstyrelsens diarienummer 

KS 2021-01246 

Begäran om yttrande avser 

Byggnadsnämnden 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd 
Nämnden för Förskola & Grundskola 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 
Nämnden för Kultur & Fritid 
Nämnden för Service 
Nämnden för Teknik 
Nämnden för Vård & Omsorg 

Svar till kommunstyrelsens diarium senast 

2022-03-04 

Direktiv/Övrigt 

 Se instruktioner/läsanvisningar i bifogat Följebrev från kommunstyrelsens handläggare. 
 Själva remissunderlaget hämtas via nedanstående länk från Länsstyrelsen: 

https://filskick.lansstyrelsen.se/message/RJArazrzqmAtmun8nYteHb 

Hälsningar 
Kristian Egstedt  
Registrator 
______________________ 

https://filskick.lansstyrelsen.se/message/RJArazrzqmAtmun8nYteHb


Kungsbacka kommun 
Kommunledningskontoret 
0300-83 43 19 
kristian.egstedt@kungsbacka.se 

www.kungsbacka.se 
www.facebook.com/kungsbackakommun 
Värna om miljön! Behöver du skriva ut det här meddelandet? 

mailto:kristian.egstedt@kungsbacka.se
http://www.kungsbacka.se/
http://www.facebook.com/kungsbackakommun


 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
 
 
DNR 2022-00138 

   

  
 

  
  

   

Förskola & Grundskola 
Enhet Utveckling 
Lars Clemensson 
Direkt 0300-83 40 23 
lars.clemensson@kungsbacka.se   

   Kungsbacka kommun 
Enhet Utveckling 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 
Fax 0300-83 41 64 

forskola.grundskola@kungsbacka.se 
www.kungsbacka.se     
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Datum 

2022-01-24 
 
  

  

 

Direktiv Nyanlända elever och barn 

Förslag till beslut 
Informationen noteras till protokollet 

Beskrivning av ärendet 
Situationen när det gäller nyanlända barn och elever ska återkommande redovisas för 
nämnden.  Utifrån detta direktiv i nämndbudget 2022 redovisar förvaltningen nuläget 
kring arbetet nyanlända barn och elever på våra skolor och förskolor.  

 

Lars Clemensson  

Verksamhetschef Kvalitet & Utveckling 

 

 



 
 

Datum 

2022-01-25 
Diarienummer 

FG 2022-00135 

 
 

 
Kungsbacka kommun 

Anna Sörensen 
 
Utvecklingsledare 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Information och kunskap om den svenska förskolans funktion och syfte 
 

Förslag till beslut i nämnd 
Information till protokoll 

Sammanfattning av ärendet 
En beskrivning av hur kommunen når invandrade familjer med information och kunskap om den 
svenska förskolans funktion och syfte. 

Beslutsunderlag 
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2022-01-25 

 

Beskrivning av ärendet 

Då barnfamiljer flyttar till Kungsbacka är det av stor vikt att barnen erbjuds plats i förskola. För 
nyanlända familjer knyts den första kontakten med förskolan redan de allra första dagarna i 
kommunen. På Kompetenscentrum finns representanter från Förskole och Grundskoleförvaltningen på 
plats för att informera om och stödja vårdnadshavarna i att ansöka om förskola. 

Under introduktionssamtalet på förskolan gör rektor, pedagoger och vårdnadshavare tillsammans upp 
en plan för inskolningen. Då inskolningen påbörjas har förskolorna möjlighet att vid behov samverka 
med flerspråkigt lärande så att de barn och vårdnadshavare som behöver kan ta del av 
modersmålslärarnas introduktionsstöd. Inskolningen följs upp och uppmärksammade behov tas om 
hand.  

I kontakten med nyanlända familjer är dialogen med vårdnadshavarna särskilt viktig för förskolan, som 
stöd i samtalen används tolk, översatt material eller bildstöd. 

Öppna förskolan är en kontakt- och nätverksskapande verksamhet. Verksamheten utgår ifrån barnens 
behov men kan också ge vuxna stöd i föräldrarollen. Här träffar besökarna andra vuxna och barnen får 
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möjlighet att leka med andra barn. Här kan utrikes födda föräldrar utveckla sin svenska, stärkas i sin 
föräldraroll och få information om förskolans viktiga roll för barnens utveckling. Hålabäcks öppna 
förskola har ett särskilt fokus på integration och språkstöd och samarbetar med flera olika professioner 
exempelvis bibliotekarie och familjebehandlare.  

 

Maria Andersson               

Skolchef   



 
 

Datum 

2021-12-09 
Diarienummer 

FG 2021-01652 

 
 

 
 

Hanna Leissner 
0300-834214 
Utvecklingsledare 
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Öppna gränssnitt APIer  

Förslag till beslut  
Informationen antecknas till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
I Förskola & Grundskolas nämndbudget för 2022 ges förvaltningen ett antal uppdrag i form av 
redovisningar och utredningar. Det här ärendet är en del av det arbetet och nämnden önskar 
information kring frågan om det kan skapas öppna gränssnitt, API, för att ge externa utvecklare 
möjlighet att utveckla appar som använder t ex schemainformation. 

Öppna data är data som vem som helst kan använda fritt, och det är nyckeln till utvecklingen av många 
smarta och nyttiga samhällstjänster. Allt från effektiviseringar inom sjukvården till praktisk 
information om kollektivtrafik och skolmatsedeln bygger på öppna data.1 

I rapporten Government at a glance från OECD, Organisationen för ekonomiskt samarbete och 
utveckling, hamnar Sverige på plats 32 av de 33 medlemsländerna i avsnittet som rör öppna data. Bara 
Litauen ligger efter Sverige på listan som toppas av Sydkorea och Frankrike. Här kan du läsa rapporten 
från OECD  . 

Inom skolan finns öppna data hos  

 SCB 

 Skolverket, SIIR, SALSA 

 IoT , rörelse, värme, ljud, luft (ej aktivt) 

 Länkad data med nyckeltal från Kolada 

API används för att program och system enklare ska kunna prata med varandra och är en slags tolk, 
som kommunikationen går genom. Man kan beskriva ett API som ett strukturerat sätt att överföra data 
från ett ställe till ett annat. 

 

Vad hindrar oss från att öppna mer av vår data? 

                                                
1 Källa Internetstiftelsen 

https://www.oecd.org/gov/govataglance.htm
https://www.oecd.org/gov/govataglance.htm


 KUNGSBACKA KOMMUN 
 2 (2) 

 

 Dataskydd (GDPR)  
 Alla verksamheter måste följa dataskyddsreglerna vid behandling av personuppgifter. 

Det gäller oavsett om det är en offentlig myndighet, ett privat företag, en förening eller 
någon annan typ av verksamhet. 

 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 

 23 kap. Sekretess till skydd för enskild i utbildningsverksamhet, m.m. 
Utbildningsverksamhet m.m. 

 Upphandling och krav 

 När offentlig sektor köper varor, tjänster eller byggentreprenader sker det oftast genom 
en offentlig upphandling. Offentlig upphandling är en lagreglerad inköpsprocess som 
ska se till att offentliga inköp öppnas för konkurrens och att offentliga medel används så 
effektivt som möjligt 

 

För att besvara frågan om det är möjligt att för skolans system att skapa öppna gränssnitt API för att ge 
externa utvecklare möjlighet att utveckla appar som använder t ex schemainformation så är det möjligt 
redan idag. Det finns en app Skolschema som kan visa information från scheman Kungsbacka 
kommun om skolan har att göra schemat öppet.  

Svårigheten med att öppna data är att det i varje enskilt fall krävs att förvaltningen tar ställning till om 
datan kan göras öppen med hänsyn till dataskydd, offentlighets- och sekretesslagen och att 
upphandling av system kravställer APIer så att datan kan göras tillgänglig.   

 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Öppna gränssnitt APIer, 2021-12-09 

 

Maria Andersson   Lars Clemensson 

Skolchef    Kvalitets- och utvecklingschef 



 
 

Datum 

2022-01-20 
Diarienummer 

FG 2021-01625 

 
 

 
Förvaltningen för Förskola & Grundskola 

Maria Andersson 
0300 - 83 66 16 
Förvaltningschef 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Uppföljning 2021 Intraprenader  

Förslag till beslut  
Nämnden för Förskola & Grundskola har tagit del av informationen och antecknar den till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
I november 2020 godkände nämnden för Förskola & Grundskola ansökan från Fullriggaren Malevik 
och Åsa Gård om att få driva verksamheten i intraprenadsform från och med 2021-01-01.  
 
Fullriggaren Maleviks verksamhetsplan är indelad i tre områden/mål;  
 

 Autonomi med delmålen  
- god insyn i enhetens budget och tillit 

 
 Gemenskap med delmålen 

- Ökad delaktighet/distribuerad makt och samarbete mellan förvaltningar och föreningar 
 

 Kunskap med delmålen 
- Måluppfyllelse, barns och elevers kompetenser samt omvärldsorientering 

 
Åsa Gårds verksamhetsplan är indelad i tre områden/mål;  

 En stor delaktighet och ett stort inflytande för både barn/elever, vårdnadshavare och 
personal  

 Hälsosam digitalisering  

 1–16 år 
 

I detta ärende informeras nämnden om uppföljning av första året med intraprenadens verksamhetsplan. 
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Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse, 2022-01-12 
Uppföljning av Fullriggaren Maleviks intraprenad 2021, 2021-12-06 

Uppföljning av Åsa Gårds intraprenad 2021, 2022-01-20 

Beslutet skickas till 
Rektorer Fullriggaren Malevik 

Rektorer Åsa Gård 

Verksamhetschef Norr 

Verksamhetschef Söder 

 

 

 

Maria Andersson 

Förvaltningschef   



 

 
Åsa Gårdsskola• Pedagogisk enhet Söder • Varbergsvägen 1711 • 439 54 Åsa • 0300-83 37 00  

 Fax 0300-83 37 07 
asagardsskola@kungsbacka.se 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intraprenadrapport Åsa Gård 2021  
 
  
MÅL: En stor delaktighet och ett stort inflytande för både barn/elever, vårdnadshavare och 
personal  
 
Med målet vill vi uppnå:  

 Att styrgruppen garanterar personal ett stort inflytande och stor delaktighet inom alla områden.  
 Att vårdnadshavares inflytande fortsatt är stort genom Brukarråd och Föräldrafrukostar men 

också genom ytterligare forum/sätt.  
 Att barn och elever ges utökade möjligheter till inflytande och delaktighet utöver de som redan 

finns över den egna skolgången och i diverse råd och att barn/elever utrycker det i högre grad i 
samtal och enkäter.  

 Att barn/elever görs medvetna över de olika möjligheterna de har för delaktighet och inflytande.  
 Att barn/elever görs delaktiga i styrgruppens arbete.  

  
De insatser för att arbeta mot detta mål som genomförts under 2021 har inför denna redovisning sammanställts i 
tabellen nedan.  

Personal Vårdnadshavare Barn/elever 
Styrgruppens fortsatta arbete 
 
Temperaturmätaren 
 
Formsenkät inför 
projektet Kreativitet och Samspel 

Föräldraråd 
  
Föräldrafrukost  

 
Brukarråd  

 
Föreläsning 
för vårdnadshavare Hälsosam 
digitalisering  
 
Jul på Åsa Gård  

Elevråd  
 
Trygghetsråd  
 
Trygghetsvandring och 
trygghetsintervjuer på förskolan  
 
Elevrådet har gjort en ansökan till 
styrgruppen om projekt kopplat till 
resultatfonden  

  
Vid rektorsbyte inför VT-22 gjorde rektorerna en genomlysning av samtliga möten/grupper på enheten 
där rektor ingår. Genomlysningen visar på att det finns många olika forum för personal och 
vårdnadshavare, men inte fullt så många för barn/elever där just rektor ingår. Däremot finns det olika 
etablerade forum för barn/elever för delaktighet och inflytande. Barn och elever ges inflytande på många 
sätt via de närmaste pedagogerna ex. över det egna lärandet och i olika råd såsom matråd, trygghetsråd 
och elevråd. I de enkäter som genomförts kan vi ännu inte se någon skillnad i deras upplevda delaktighet 
och inflytande, då enkäterna genomfördes under vårterminen, dvs strax efter att detta mål skrevs fram.    
Vårdnadshavarna ges inflytande främst via brukarråd, föräldraråd och föräldrafrukostar. I vårt 
projektarbete kring Hälsosam digitalisering har vi för vårdnadshavarnas ökade delaktighet och 
inflytande också erbjudit digitala föreläsningar skräddarsytt för vårdnadshavare med barn 

 



 

 
Åsa Gårdsskola• Pedagogisk enhet Söder • Varbergsvägen 1711 • 439 54 Åsa • 0300-83 37 00  

 Fax 0300-83 37 07 
asagardsskola@kungsbacka.se 

 

på förskola alternativt skola. Utöver ovan nämnda forum arbetar förskola och skola mycket nära i 
samverkan med hemmen, och utgår från den stärkande relationen. Tidiga insatser och möten i form av 
samråd är en nyckel. I år visades också vårdnadshavares delaktighet och inflytande genom att 
vårdnadshavarna själva planerade för och höll i Jul på Åsa Gård. En julbasar för alla barn, elever och 
vårdnadshavare som tidigare arrangerats av pedagoger och rektorer.   
Under det gångna året har styrgruppens arbete fortlöpt. Styrgruppen har fokuserat på att följa upp 
personalens mående och arbetsmiljö via vår temperaturmätare, samt planera för insatser för att möta och 
fånga upp det som framkommer där. Styrgruppen har också varit en stor del av kartläggning, planering 
och framskrivande av resultatfondsfinansierade projektet Kreativitet och samspel som startades upp i 
november med all personal på enheten. En viktig faktor i projektets begynnelse är att ta reda på 
pedagogernas förförståelse, önskemål och behov. Detta har gjorts genom en enkät, vilken också är 
utgångspunkt i planering av projektets insatser.   
I temperaturmätaren kan vi se en nedgång i personalens upplevelse kring delaktighet och 
inflytande under höstterminens första månader, för att sedan öka igen efter läslovet. I fritextsvaren kan 
vi se att skolorganisationen i Åsa, samt lokalfrågan är i fokus, och många uttryckte i början av 
terminen frustration, osäkerhet, olust och maktlöshet.   
Vi kan också se i temperaturmätaren att antalet svaranden minskar allt eftersom under höstterminen, det 
är alltså färre pedagoger som väljer att svara på enkäten.   
  
En stor del av arbete mot detta mål sker i styrgruppen. Gruppen har funnits sedan projekttidens start 
2017 och arbetet har utvecklats och förändrats och styrgruppen fyller i dag en viktig roll i enheternas 
samarbete och utvecklingsarbete. Gruppen är en viktig faktor för personalens delaktighet och inflytande 
och styr över ex. temperaturmätare som är en annan viktig ingrediens för detta. Strukturer för gruppens 
arbete är väletablerade och fungerar, även då exempelvis skolledning förändras.   
Vi ser att vi behöver jobba vidare med koppling mellan möten/grupper/forum. Bara för att det finns 
många möten och forum betyder det inte att det kopplingarna är givna eller att delaktigheten är hög 
(även om förutsättningarna för det ökar).  
Barn och elevers inflytande sker främst via de närmaste pedagogerna. Nytt för i år är dock att elevrådet i 
år skrivit ihop en ansökan till Styrgruppen om bidrag till projektet Kreativitet och samspel, vilket öppnar 
upp och tyder på att delaktighet och inflytande möjliggörs. Elevers och barns inflytande är dock 
fortfarande något vi vill utveckla ytterligare under den kommande perioden och hänger samman med 
ovan nämnda arbete för att stärka kopplingar mellan möten/forum/grupper.  
Vårdnadshavarnas delaktighet och inflytande är generellt sett hög på enheten. Relationer är i fokus och 
betraktats som en nyckel för en god samverkan för att barns och elevers förskole- och skolgång ska bli 
så bra som möjligt.   
 
 
MÅL: Hälsosam digitalisering  
 
Med målet vill vi uppnå:  

 Att vi skapar strukturer/organisation över skolformerna så att samsyn finns och att vi har 
kommunikationssätt när det personliga mötet inte är lämpligt som är likadana och därmed 
underlättar för vårdnadshavare.  

 Att barn och elever blir digitala producenter före att vara konsumenter.  
 Att kvaliteten i den digitala undervisningen ökar till en hög nivå och som är driftssäker.  
 Att erövra en hälsosam digital kompetens för våra barn och elever genom att bädda för en sund 

balans för den uppkopplade hjärnan.  
 Uppnå ett högre tekniskt kunnande i syfte att avhjälpa tekniska problem som uppstår, både för 

egen del men också som stöd till barn/elever och vårdnadshavare som drabbas av dito.  
 
Vi kommer att arbeta med det här under hela intraprenaden vilket är en fyraårsperiod. Det första året 
blir ett arbete som syftar till att öka den adekvata kunskapen om verktyg och program. Vi 
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anlitade Foxway till samarbetspartner i den här delen av arbetet. De genomförde en kartläggning för att 
ta reda på vilken nivå personalen hade i sina IT-kunskaper och vilka behov de beskrev. Det genomfördes 
med hjälp av en enkät och med intervjuer. Utifrån det arbetade styrgruppen och företrädare 
från Foxway fram en plan om innehåll. Vi har använt oss om ledare som leder personalen i arbetet. I 
förskolan har det varit utvecklingsgruppen och i skolan ha det varit förstelärarna. De har träffats och 
genomfört tre gånger under hösten och det kommer att bli tre gånger till våren. I arbetet har det också 
ingått att informera och diskutera vårdnadshavarnas roll i barnens användande av internet och sociala 
medier så två digitala föräldraträffar har genomförts under höstterminen. På Åsa Gårds skolan så har vi 
ett förändringsarbete som pågår för högstadiet. Vi har därför prioriterat förändringsarbetet tillsammans 
med arbetet med nya kursplanerna under det här läsåret. Det innebär att vi har begränsat arbetet med 
hälsosam digitalisering till årskurserna F-6. För att inte helt vara utan den här satsningen så planerar vi 
för en träff mellan förstelärare och lärare i arbetslaget för högstadiet under vårterminen 2022 där vi tar 
fram det allra viktigaste för att skapa inspiration till IT-utveckling.   
  
 Bilder från vår förskoleverksamhet 
 

                  
   
 
 
MÅL: 1–16 år 
 
Med målet vill vi uppnå: 

 Röd tråd – en gemensam samsyn på alla områden, med progression och KASAM, som är 
gynnsam för barn och elevers utveckling och lärande.  

 Att barn och elever ska ha tillgängliga verktyg för lärande i sin utbildning att ta med i nästa steg.  

 Högre undervisningskvalitet och likvärdighet inom enheten och i förhållande till 
styrdokumenten.  

 Att undervisningen erbjuder en mångfald där vi utmanar normkritiska värden samt vidgar 
globala mål, likheter och olikheter och ger lika möjligheter oavsett kön.  

När den egna verksamheten observeras noterar Åsa Gårds lärare i förskola och fritidshem att barns och 
elevers lek, fantasi och kreativitet förändrats över tid. Det som uppmärksammas är att den fria leken tar 
längre tid för barnen att initiera samt att rolleken i många fall ersätts av konstruktionslek eller tid med 
digitala verktyg. Bland de äldre eleverna tycker sig pedagogerna se att flertalet elever upplever öppna 
skoluppgifter utmanande och att en del elever upplevs har svårt med socialt samspel.  
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Observationerna ligger till grund för ett projekt kallat ”Kreativitet och samspel” vilket syftar till att, i ett 

1-16årsperspektiv, ge enhetens pedagoger kunskap i lekens betydelse samt förena lek, kreativitet och 
samspel med läroplanernas ämnen och områden.  
I samband med höstterminens gemensamma studiedag samlades alla pedagogers tankar kring lek, 
lekkompetens och förutsättningar för lek i vår verksamhet in för bearbetning av projektets samordnare. 
Denna sammanställning har sedan legat till grund för projektets vidare utformning. Enhetens pedagoger 
kommer, i ett 1-16årsperspektiv, att arbeta både praktiskt och teoretiskt inom projektet utifrån de 
önskemål och behov som framkommit i kartläggningen. Under projekttiden kommer en likvärdig 
kartläggning göras bland barnen/eleverna. 
Det projektet vill pröva är om man genom att ge pedagoger kunskap i lekens, delaktighetens och 
lärmiljöernas betydelse kan använda lek och kreativitet som ett pedagogiskt verktyg och därigenom 
skapa bättre förutsättningar för våra barn/elever i deras lärande. Vi ser även att projektet stämmer väl 
överens med de av förvaltningen utsedda utvecklingsområdena; jämställd utbildning, undervisningens 
kvalitet och matematiskt lärande.   
 
De effekter vi hoppas på är att barnen/eleverna blir presenterade för fler utvecklade lärmiljöer, inomhus 
och utomhus, som bjuder in till lek/aktivitet för fler barn/elever att delta i. Vi hoppas också på fler elever 
som vågar ta modiga beslut och som vågar utmana traditionellt tänkande. Vi önskar att fler barn/elever 
använder digitala verktyg som producenter istället för, som idag, nästan uteslutande som konsumenter. 
I förlängningen hoppas vi att projektets samlade påverkan ger en ökad trivsel för alla barn, elever, 
pedagoger och personal på Åsa Gård.  
 
 
 
 
Anna Eriksson, rektor Åsa Gårds förskolor 
 
Kerstin Ehrenborg, tf rektor Åsa Gård F-3  
 
Kristin Arplöw, rektor Åsa Gård 4–9  
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Uppföljning av Fullriggaren 

Maleviks intraprenad 2021 

MÅL 

1. Autonomi med delmålen god insyn i enhetens budget och tillit. 
2. Gemenskap med delmålen ökad delaktighet/distribuerad makt och samarbete mellan 

förvaltningar och föreningar. 
3. Kunskap med delmålen måluppfyllelse, barns och elevers kompetenser samt 

omvärldsorientering. 

 

 

 
RESULTAT I FÖRHÅLLANDE TILL INTRAPRENADSMÅLEN 

1. Fullriggaren Malevik kommer ha budget i balans 2021. Under delmålet tillit och att 
skolledningen gör besök för att skapa tillitsfulla relationer, så jobbar rektorerna på med detta 
mål. Rektor gör så många besök hen hinner med på en vecka. 
 

2. Fullriggaren Malevik har en styrgrupp bestående av personal från både förskola och skola. 
Arbetet leds av rektor. Rektorerna har startat ett samarbete med Kullaviks IF där vi har 
bollspel på fritids två eftermiddagar per vecka. Samrådsmöten med Fullriggaren Maleviks 
brukarrådsförening sker ca 3-4 ggr/termin.  
 
 

3. Måluppfyllelsen är god. Delmålet att bjuda in vårdnadshavare för att på så sätt ”berikar med 

erfarenheter och kunskaper från yrkeslivet” har ej kunnat genomföras på grund av covid.  
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ANALYS I FÖRHÅLLANDE TILL INTRAPRENADSMÅLEN 

De mål som finns uppställda i intraprenadansökan har varit svåra att genomföra då ingen av de 
tidigare rektorerna finns kvar i verksamheten samt att personalen inte har varit delaktiga i 
framtagandet av ansökan. Nya rektorer hittar ej heller underlag eller behovsanalyser som legat till 
grund för målen i ansökan. 

De nya rektorerna har tillsammans med styrgruppen försökt fördjupa sin förståelse kring de 
uppsatta målen. Medlemmar i styrgruppen upplever sig inte vara helt förankrade i delmålens 
innebörd. Flera av delmålen har rubriker som kan uppfattas som vilseledande till vad som 
egentligen ska utföras. Ett exempel är första målet autonomi med ett delmål som heter tillit. Där 
beskrivs hur rektor ska besöka klassrum, grupper mm för att bygga tillitsfulla relationer där 
medarbetaren under sitt utvecklingssamtal ska ge chefen feedback på hur väl chefen bedöms ge 
återkoppling, föregå med gott exempel och coacha och uppmuntra medarbetare. De tre huvudmålen 
autonomi, gemenskap och kunskap med alla delmål, metoder och utvärdering hänger inte alltid 
ihop. Den röda tråden saknas. 

 

NYA REKTORERNAS ANALYS I FÖRHÅLLANDE TILL SKOLLAG OCH LÄROPLAN 

Rektorerna såg tidigt behovet av en tydlig arbetsgång mellan drifts- och utvecklingsorganisation för 
att möjliggöra utvecklande arbete och har från och med höstterminen gjort en del justeringar i 
verksamheten. 

 

Drift 

• Administratör arbetar endast som administrator vilket leder till att expeditionen är bemannad 
80%. 

• Caféet har öppnat och är bemannat varje dag fram till ca kl 14.15. 
• Renodlat vaktmästarens arbetsuppgifter vilket gör att verksamheten har vaktmästare alla 

förmiddagar. 
• Rektorerna har sett över alla handlingsplaner, bland annat barn- och elevhälsoplanen, främja 

närvaro plan mm. 
• Fysiska miljön på skolan har setts över, bland annat café, personalutrymmen, expedition, 

utemiljö och diverse andra utrymmen. 
• Nytt konferensschema från höstterminen med arbetsmöten och utvecklingsmöten på olika 

dagar. 
 

Utveckling 

• Ny arbetsorganisation för elevhälsoteamet med perioder. 
• Tydliga uppdrag till förstelärarna inom utvecklingsorganisationen med bland annat utmärkt 

undervisning. 
• Tydliga uppdrag till arbetslagsledarna för driftsorganisationen. 
• Hundpedagog för elev i behov. 
• Samarbete med Kullaviks IF; tre fotbollspass/vecka. 
• Särskoleintegrerade elever fått tillgång till utbildade aktiveringspedagoger. 
• Ämnesgrupper nordväst för lärare i syfte att öka likvärdighet. 
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FORTSATT ARBETE 

Rektorer och förstelärare har under hösten påbörjat Skolverkets modell för nulägesanalys 
tillsammans med Eva Hallström. All personal på både förskola och skola kommer att vara delaktiga 
i genomförandet under våren 2022 för att säkerställa verksamhetens behov och att vi i 
förlängningen gör rätt saker. 

Rektorerna har i sitt SKA-arbetet parallellt med nulägesanalysen valt att inleda ett prioriterat arbete 
inom följande områden: 

• Tydlig verksamhetsstyrning 

• Utveckla arbetet med betyg och bedömning för en likvärdighet i nordväst 

• Utveckla arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd 

• Särskoleintegrerade elevers rätt till utbildning 

• Utveckla arbetet med formativ undervisning 

• Kvalité i fritidshem 

• Roller och ansvarsfördelning bland personalen 

• Förstelärarna som mellanledare för bland annat utmärkt undervisning 

• Arbetslagsledarna som mellanledare för driftsorganisationen 

• Specialpedagogens/speciallärarens roll och ansvar 

 

EKONOMISKT RESULTAT 2021 

Budget i balans 2021. 

 



 
 

Datum 

2022-01-03 
Diarienummer 

FG 2022-00021 

 
 

 
FG Myndighet & Stöd 

Frida Byrsten 
070-265 59 66 
Verksamhetschef 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Revidering av Regler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Kungsbacka 
kommun 
 

Förslag till beslut  
Nämnden för förskola och grundskola beslutar om att anta reviderade regler för förskola, fritidshem 
och pedagogisk omsorg i Kungsbacka kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden beslutar om regler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Kungsbacka kommun. 
Utifrån dessa regler och skollagen beslutar sedan förvaltningschef om dokument för handläggning och 
verkställighet i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.  

Nämnden har i sina regler fastställt att en vårdnadshavare kan ansöka om uppehåll i barnets plats med 
maximal tre månader. Efter detta avslutas platsen. Vid längre uppehåll utgår ingen ersättning till 
enheten. Regeln syftar till att det inte ska finnas outnyttjade platser som innebär att familjer med 
omsorgsbehov inte får placering. Det har nu av verksamheten lyfts att det finns behov av att kunna 
möjliggöra undantag från gränsen på tre månader i enskilda fall. Under vissa perioder under 
vinterhalvåret kan det förekomma större spridning av virus vilket för vissa familjer med nyfödda barn 
kan bedömas som grund för att medge längre frånvaro. Det kan även omfatta barn med sjukdom där 
frånvaron för behandling kan komma att överstiga tre månader.  

Idag medger inte regelverket undantag. Utifrån det som framkommit bedömer förvaltningen att det i 
undantagsfall kan finnas behov av att kunna göra avsteg från gränsen på tre månader, om det utifrån en 
sammanvägd bedömning i det enskilda fallet föreligger särskilda skäl.  

Beslutsunderlag 
FG Myndighet & Stöds tjänsteskrivelse, 2021-01-03 

Förslag till Regler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Kungsbacka kommun, 2021-01-03 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 



 KUNGSBACKA KOMMUN 
 2 (2) 

 

 

 

Maria Andersson     Frida Byrsten 

Förvaltningschef     Verksamhetschef Myndighet & Stöd 
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omsorg i Kungsbacka kommun 

Om regelverket 

Kommunfullmäktige beslutar om nämndens avgiftsnivåer för förskola och fritidsverksamhet och 
kommunen tillämpar maxtaxan. Kommunfullmäktige beslutade § 114, 2004-09-09, att nämnden för 
Förskola och grundskola får fatta beslut om regler och tillämpningsföreskrifter för förskola, 
familjedaghem och skolbarnomsorg som beskriver hur taxan ska tillämpas. Ändringar ska 
skriftligen återrapporteras till Kommunfullmäktige. 
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Placering  

Ett barn/en plats Vid växelvis boende har barn rätt till en plats. Tider erbjuds utifrån respektive 
vårdnadshavares omsorgsbehov. 

  

Prioritering 

 

Vid placering av barn sker turordning enligt följande  

 Barn som förlorar sin plats på grund av verksamhetsförändring  
 Rätt till plats enligt 8 kap 5,7§ skollagen (Barn i behov av särskilt stöd och 

barnets eget behov på grund av familjens situation i övrigt.)  
 Efter anmälningsdatum 

 

Ansökan och plats 
vid obetalda 
avgifter 

 

Anmälan om plats får göras även om familjen har skuld avseende förskola, fritidshem 
eller pedagogisk omsorg i Kungsbacka kommun.  

Plats erbjuds då hela skulden på Förskola & Grundskola är reglerad. 

Tider  

Studiedagar  

 

Barn som behöver omsorg på studiedagar ska erbjudas det så nära barnets hem som 
möjligt alt så nära den ordinarie verksamheten som möjligt. Pedagoger i förskolan, 
fritidshem och pedagogisk omsorg har rätt till fyra studiedagar per läsår.   

 

Sommaröppen 
verksamhet   

 

Barn som behöver omsorg under sommarperioden kan erbjudas alternativ verksamhet 
under maximalt fyra veckor. Detta på grund av personalens rätt till fyra veckors 
sammanhängande semester under sommarperioden. 

 

Lovomsorg  

Allmän förskola 

Fritidshem  

 

Barn och elever vars vårdnadshavare har behov av omsorg under lov kan ansöka om 
det. Ansökan görs senast 4 veckor innan och är bindande. Avgiften beräknas på varje 
påbörjad vecka oavsett antalet närvarodagar. 

Gräns vid frånvaro Vid ledighet/uppehåll i placering ska vårdnadshavare meddela datum när barnet 
kommer tillbaka. Vårdnadshavare kan begära uppehåll från barnets plats med 
bibehållen placering i högst 3 kalendermånader.  

Avgift tas ut under tiden för uppehållet i placeringen.  

Rektor eller enhetschef Förskolechef, enhetschef, rektor avslutar platsen om barnet inte 
återkommer efter 3 månaders frånvaro.   

Beslut om undantag från gränsen på 3 månader kan endast medges i undantagsfall när 
det föreligger särskilda skäl, exempelvis medicinska. En sammanvägd bedömning görs 
i det enskilda fallet.  

Force majeure   

 

Förskola & Grundskola har rätt att stänga verksamheten om det finns risk för barns 
hälsa att hålla den öppen, t.ex. vid brand, sjukdomsspridning och hot. 

I sådant fall ska Förskola & Grundskola i skälig utsträckning erbjuda barnen 
alternativa placeringar, beroende på varaktigheten och omfattningen av stängningen. 
Kostnadsersättning för eventuell merkostnad som orsakas med anledning av detta 
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Regler för förskola, fritidshem och pedagogisk 

omsorg i Kungsbacka kommun 

ersätts ej. Avgiftsreducering medges ej, vare sig vid alternativ placering eller 
stängning.   

  

Avgift vid 
stängning av 
förskola, fritidshem 
eller pedagogisk 
omsorg för att 
förhindra 
smittspridning (lag 
2020:148 samt 
förordning 
2020:115) 

Vid sammanhållande stängning om minst fyra dagar reduceras barnomsorgsavgift från 
dag fem motsvarande 1/30 av avgiften per dag. Reduceringen kommer att justeras på 
kommande faktura för de vårdnadshavare som berörs. 

 
Avgiftsreduceringen gäller från och med 1 januari 2021.  

 

Detta regelverk tillämpas tillfälligt och avser stängningar till följd av lagstiftning för att 
förhindra smittspridning i och med Covid-19.  

Beslutad 2021-04-21 § 55 dnr 2021-00502 

 

 

 

 

 

Beslutad av: Nämnden för Förskola och grundskola 

Gäller från: 2022-01- 

Ansvarig förvaltning: Förvaltningen för Förskola och 

grundskola 

Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se 

 Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka 

kungsbacka.se 
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§ 15 Dnr 2022-00021 
Revidering av Regler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i 
Kungsbacka kommun 

Beslut 
Nämnden för förskola och grundskola beslutar att återremittera ärendet till 
arbetsutskottet. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden beslutar om regler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i 
Kungsbacka kommun. Utifrån dessa regler och skollagen beslutar sedan 
förvaltningschef om dokument för handläggning och verkställighet i förskola, 
fritidshem och pedagogisk omsorg.  

Nämnden har i sina regler fastställt att en vårdnadshavare kan ansöka om uppehåll i 
barnets plats med maximal tre månader. Efter detta avslutas platsen. Vid längre 
uppehåll utgår ingen ersättning till enheten. Regeln syftar till att det inte ska finnas 
outnyttjade platser som innebär att familjer med omsorgsbehov inte får placering. 
Det har nu av verksamheten lyfts att det finns behov av att kunna möjliggöra 
undantag från gränsen på tre månader i enskilda fall. Under vissa perioder under 
vinterhalvåret kan det förekomma större spridning av virus vilket för vissa familjer 
med nyfödda barn kan bedömas som grund för att medge längre frånvaro. Det kan 
även omfatta barn med sjukdom där frånvaron för behandling kan komma att 
överstiga tre månader.  

Idag medger inte regelverket undantag. Utifrån det som framkommit bedömer 
förvaltningen att det i undantagsfall kan finnas behov av att kunna göra avsteg från 
gränsen på tre månader, om det utifrån en sammanvägd bedömning i det enskilda 
fallet föreligger särskilda skäl.  

Beslutsunderlag 
FG Myndighet & Stöds tjänsteskrivelse, 2021-01-03. 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Karin Green (C) yrkar på återremiss till arbetsskottet. 
 
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det föreligger två förslag till beslut, det 
vill säga skolchefens förslag och Karin Greens (C) förslag om återremiss. 
Voteringsordningen godkänns.  
 
Beslutsgång 
Ordförande (M) frågar om nämnden ska avgöra ärendet idag eller om ärendet ska 
återremitteras. Nämnden för Förskola och Grundskola beslutar att ärendet ska 
återremitteras till arbetsutskottet.  
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Nämnden för Förskola & Grundskola Datum  

2022-01-19 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 13 Dnr 2022-00021 
Revidering av Regler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i 
Kungsbacka kommun 

Förslag till beslut 
Nämnden för förskola och grundskola beslutar om att anta reviderade regler för 
förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Kungsbacka kommun.  

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden beslutar om regler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i 
Kungsbacka kommun. Utifrån dessa regler och skollagen beslutar sedan 
förvaltningschef om dokument för handläggning och verkställighet i förskola, 
fritidshem och pedagogisk omsorg.  

Nämnden har i sina regler fastställt att en vårdnadshavare kan ansöka om uppehåll i 
barnets plats med maximal tre månader. Efter detta avslutas platsen. Vid längre 
uppehåll utgår ingen ersättning till enheten. Regeln syftar till att det inte ska finnas 
outnyttjade platser som innebär att familjer med omsorgsbehov inte får placering. 
Det har nu av verksamheten lyfts att det finns behov av att kunna möjliggöra 
undantag från gränsen på tre månader i enskilda fall. Under vissa perioder under 
vinterhalvåret kan det förekomma större spridning av virus vilket för vissa familjer 
med nyfödda barn kan bedömas som grund för att medge längre frånvaro. Det kan 
även omfatta barn med sjukdom där frånvaron för behandling kan komma att 
överstiga tre månader.  

Idag medger inte regelverket undantag. Utifrån det som framkommit bedömer 
förvaltningen att det i undantagsfall kan finnas behov av att kunna göra avsteg från 
gränsen på tre månader, om det utifrån en sammanvägd bedömning i det enskilda 
fallet föreligger särskilda skäl.  

Beslutsunderlag 
FG Myndighet & Stöds tjänsteskrivelse, 2021-01-03 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 
säga skolchefens förslag och att arbetsutskottet bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
 



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 

   

 
  

  
 

  
  

   

Förskola & Grundskola 
Frida Byrsten 
Direkt 0300-83 44 69 
frida.byrsten@kungsbacka.se   

   Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 
Fax 0300-83 41 64 

forskola.grundskola@kungsbacka.se 
www.kungsbacka.se     
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Datum 

2022-01-03 
 
  

  

 

Pågående anmälningsärenden hos Skolinspektionen och Barn- 
och elevombudet (Beo), inklusive ärenden som utreds inom 
Förskola & Grundskolas klagomålshantering per den 25 januari 
2022. 
 

Nya ärenden 
Diarienummer Anmälan avser Inkom Handläggningsstatus 
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Avslutade ärenden  

Diarienummer Anmälan avser Inkom Handläggningsstatus 
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Pågående ärenden 

Diarienummer Anmälan avser Inkom Handläggningsstatus 

2021-00776 Tingbergsskolan 

BEO 

Kränkande behandling 

2021-05-25 BEO förelägger kommunen 
att senast 11 april vidta 
åtgärder för att motverka 
kränkande behandling, 2022-
01-11 

 

Yttrande inlämnat 2021-08-
31 

2021-00407 Tingbergsskolan 

SI överlämnar klagomål för 
utredning. Avser bristande 
kommunikation.  

2021-03-16 Utredning klar och åtgärder 
är beslutade. Redovisad till 
SI 2021-04-21.  

SI avslutar ärendet 2021-05-
20. Huvudmannen har 
vidtagit åtgärder.  

Ärendet handläggs fortsatt i 
förvaltningen.  

Hör samman med andra 
pågående ärenden.  
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Förskola & Grundskola 
Frida Byrsten 
Direkt 0300-83 44 69 
frida.byrsten@kungsbacka.se   

   Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 
Fax 0300-83 41 64 

forskola.grundskola@kungsbacka.se 
www.kungsbacka.se     
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Datum 

2022-01-03 
 
  

  

 

Pågående anmälningsärenden hos Skolinspektionen och Barn- 
och elevombudet (Beo), inklusive ärenden som utreds inom 
Förskola & Grundskolas klagomålshantering per den 3 januari 
2022. 
 

Nya ärenden 
Diarienummer Anmälan avser Inkom Handläggningsstatus 
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Avslutade ärenden  

Diarienummer Anmälan avser Inkom Handläggningsstatus 
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Pågående ärenden 

Diarienummer Anmälan avser Inkom Handläggningsstatus 

2021-00776 Tingbergsskolan 

BEO 

Kränkande behandling 

2021-05-25 Yttrande inlämnat 2021-08-
31 

 

2021-00407 Tingbergsskolan 

SI överlämnar klagomål för 
utredning. Avser bristande 
kommunikation.  

2021-03-16 Utredning klar och åtgärder 
är beslutade. Redovisad till 
SI 2021-04-21.  

SI avslutar ärendet 2021-05-
20. Huvudmannen har 
vidtagit åtgärder.  

Ärendet handläggs fortsatt i 
förvaltningen.  

Hör samman med andra 
pågående ärenden.  
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