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§ 20 Dnr 2022-00222 
Verksamhetsbesök fristående verksamheter 

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 digitalt verksamhetsbesök på 
fristående verksamheter. Internationella engelska skolan, Vittra Forsgläntan, Särö 
montessori och Gottskärs grundskola.  

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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§ 21 Dnr 2022-00003 
Val av justerare och tid för justering 

Beslut 
Till justerare utses Karin Green (C). 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om nämnden för Förskola och Grundskola 
kan utse Karin Green (C) till justerare och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 22 Dnr 2022-00024 
Redovisning av inkomna skrivelser till nämnd 2022 

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

Sammanfattning av ärendet 
Inkomna skrivelser för perioden 2022-12-06—2022-01-19. 

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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§ 23 Dnr 2022-00042 
FSG Protokoll 2022 

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

Sammanfattning av ärendet 
Protokoll förvaltningsgemensam samverkan i januari 2022. 

Beslutsunderlag 
FSG protokoll 2022-01-11. 

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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§ 24 Dnr 2021-01604 
Lära för livet-pristagare år 2021 

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

Sammanfattning av ärendet 
Irina Ramkhen, förestelärare och lära för livet pristagare redovisar 
matematikundervisning i grundskolan. 

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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§ 25 Dnr 2022-00137 
Information Skårbyskolan 

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

Sammanfattning av ärendet 
Maria Rosenberg, verksamhetschef och Peter Johansson, projektledare presenterar 
projektet Skårbyskolan och processen för omhändertagande av lokalbehov. 

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 11 (26) 
Nämnden för Förskola & Grundskola Datum  

2022-02-16 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 26 Dnr 2022-00146 
Information öppna förskolan från verksamhetsbesöken 

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

Sammanfattning av ärendet 
Tillsammans med förskollärarna Lisa Lönngren och Rebecca Stolt presenterar 
enhetschef Ulrika Lundén Öppna förskolans verksamhet. 

De sätter öppna förskolorna i Kungsbacka på kartan och visar tillgängligheten, 
berättar om öppna förskolans syfte, verksamheten och våra samverkanspartners samt 
arbetet med integration. Nämnden bjuds också in på en digital rundvisning i 
lokalerna på Hålabäcks öppna förskola. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-02-01. 

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

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

Förvaltningschef får delegation på att besluta om avsteg från tremånadersgränsen vid 
uppehåll.  

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) föreslår att man i enskilda fall frångår nämndens delegation till 
skolchefen och att arbetsutskottet fattar beslut.  

Ordförande Anders Ekström (M) konstaterar att det föreligger två förslag till beslut, 
skolchefens förslag och Karin Green (C) förslag. Voteringsordningen godkänns.  
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Beslutsgång 
Ordförande (M) frågar om nämnden för förskola och grundskola kan besluta enligt 
skolchefens förslag eller Karin Greens (C) förslag och finner att nämnden beslutar 
enligt skolchefens förslag.  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 28 Dnr 2022-00135 
Information och kunskap om den svenska förskolans funktion och syfte 

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

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 

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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§ 29 Dnr 2021-01652 
Öppna gränssnitt API 

Beslut 
Nämnden för Förskola & Grundskola har tagit del av presentationen och antecknar 
informationen i 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 Gouvernment at a glance från 
OECD  

Inom skolan finns öppna data hos  

  SCB  

  Skolverket, SIIR, SALSA  

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

  Länkade 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? 

 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. 
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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 data kan göras öppen med 
hänsyn till dataskydd, offentlighets- och sekretesslagen och att upphandling av 
system kravställer APIer så att data kan göras tillgänglig. 

Beslutsunderlag 
Öppna gränssnitt APIers, 2021-12-06 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om arbetsutskottet kan notera informationen 
i protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 30 Dnr 2022-00138 
Redovisning av situationen för nyanlända elever  

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

Sammanfattning 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.  

Beslutsunderlag 
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2022-01-24. 

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 18 (26) 
Nämnden för Förskola & Grundskola Datum  

2022-02-16 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 31 Dnr 2021-01733 
Remiss - Program för räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen 

Beslut 
Nämnden för förskola & Grundskola ställer sig bakom Programmet och har inga 
ytterligare synpunkter.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen redovisar förslag till remissvar kring länsstyrelsens förslag till 
program för räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-01-26 

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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§ 32 Dnr 2022-00136 
Information Läroplan 2022 

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

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen redovisar förändringar i ny läroplan för grundskolan (LGR22) samt  
hur implementationen genomförs. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-02-15. 

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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§ 33 Dnr 2022-00131 
Nämndens årsredovisning 2021 

Beslut 
Nämnden för Förskola & Grundskola godkänner årsredovisning 2021.  

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har enligt uppdrag upprättat och lämnar sin årsredovisning för 2021 
tillsammans med bifogade handlingar. 

Ekonomi 
Nämnden redovisar ett positivt resultat på 56,6 miljoner kronor vilket innebär en 
avvikelse på 2,7 procent mot budget. Antalet barn och elever är färre i förhållande 
till befolkningsprognosen då kommunens förväntade befolkningsökning har varit 
lägre än väntat. Det leder till att nämnden inte för med sig 28,1 miljoner 
av överskottet på 56,6 miljoner till resultatfonden. Då landar resultatet istället på 28,5 
vilket motsvarar en avvikelse på 1,4% mot budget.  

Den pågående coronapandemin bidrar till den positiva budgetavvikelsen. Det har 
inneburit tillfälliga tillskott av resurser i form av statsbidrag. Mycket 
kompetensutvecklingsinsatser har blivit inställda. Pandemin har också bidragit till 
ökade sjukskrivningar, färre timvikarier har anlitats samtidigt som sjuklönerna till 
del har blivit kompenserade från staten.  

Överskottet 2021 beror på oförutsedda händelser i samhället och en nedskriven 
befolkningsprognos. Ett långsiktigt och ansvarsfullt budgetarbete innebär att inte dra 
på sig långvariga driftskostnader utöver tilldelad budgetram. 

Verksamhet 
Fortsatt arbete inom Förskola & Grundskolas fokusområden 
2020-2025 står tre områden i fokus när det gäller arbetet med elevernas 
måluppfyllelse: 

 Matematiskt lärande 
 Undervisningens kvalitet 
 Jämställd utbildning. 

Det är rektor tillsammans med sin personal som formar utvecklingen inom områden 
utifrån läget och förutsättningar på den egna förskola eller skolan. Resultatet följs 
upp i enhetens systematiska kvalitetsarbete. Kompetenser i den centrala 
förvaltningen stödjer processen. 

Under 2021 har vi fortsatt arbetet genom bland annat en rad föreläsningar för 
medarbetare i syfte att förankra och inspirera i arbete inom de tre olika 
fokusområdena.  
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Utbildningsplatser efter behov 
Förskola & Grundskola har stort fokus på att tillhandahålla platser i förskola och 
skola efter behov i befolkningsprognoser och med utgångspunkt i att erbjuda goda 
lärmiljöer samt ett effektivt lokalutnyttjande. Några exempel under 2021: 

-Sommarlust förskola öppnade hösten 2021; Förskolan ligger i nyrenoverade lokaler 
i centrala Kungsbacka. Även förskolan Villa Emilia har flyttat in i en egen del av de 
nya lokalerna. 

- Frillesåsskolan har byggts ut för att kunna ta emot fler elever. Utformandet av 
lokalerna följer vårt lokalkoncept som bygger på vetenskap om vad som är viktigt för 
att skapa miljöer där elever är trygga, trivs och lär. Det innebär bland annat så 
kallade ”hubbar” där pedagoger och elever i de olika årskurserna nu samlas. Eleverna 
flyttade in i november. Under våren 2022 ska även utemiljön iordningsställas i syfte 
att göra den till en del av lärmiljön. 

- För att möta behovet av skolplatser i Åsa beslutade nämnden om att organisera om 
Åsa Gårdsskola. Beslutet innebär att elever som idag går i högstadiet på Åsa 
Gårdsskola kommer att gå kvar där skoltiden ut men från höstterminen 2022 anvisas 
elever som ska börja årskurs 7 till Åsaskolan. Inför beslutet gjordes en omfattande 
utredning för att belysa olika alternativ. I arbetet ingick dialoger med elever, 
vårdnadshavare och medarbetare. 

Etablering av fristående skola i centrum 

Höstterminen 2021 startade Internationella Engelska skolan, IES, sin verksamhet i 
Kungsbacka. Etableringen gynnar behovet av skolplatser i centrum samtidigt som 
den påverkade planeringen inför läsåret; flera skolor behövde anpassa sin 
organisation eftersom elever sökt sig till IES. Anpassningarna som gjorts har dock 
inte inneburit att Förskola & Grundskola behövt säga upp behöriga lärare. 

Beslutsunderlag 
FG Ekonomi & Planerings tjänsteskrivelse, 2022-01-27 
Nämndens årsredovisning 2021, Förskola & Grundskola. 

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

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Kommunledningskontoret, Ekonomi & styrning 
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§ 34 Dnr 2022-00221 
Ombudget och resultatfond 2021 

Beslut 
Nämnden för Förskola och Grundskola godkänner förslag till ombudgetering och 
resultatfond 2021.  

Nämnden för Förskola och Grundskola beslutar att återlämna 28,1 miljoner av 
överskottet av skäl som redovisas i ärendet.  

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har upprättat förslag till ombudget och resultatfond 2021 tillsammans 
med bifogade handlingar.  

Nämnden redovisar ett positivt resultat på 56,6 miljoner kronor vilket innebär en 
avvikelse på 2,7 procent mot budget. Antalet barn och elever är färre i förhållande till 
befolkningsprognosen då kommunens förväntade befolkningsökning har varit lägre 
än väntat.  

Det leder till att nämnden inte för med sig 28,1 miljoner av överskottet på 56,6 
miljoner till resultatfonden. Då landar resultatet istället på 28,5 miljoner vilket 
motsvarar en avvikelse på 1,4 procent mot budget vilket nämnden vill föra till 
resultatfond.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-02-08 
Nämndens förslag till ombudget och resultatfond 2021 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Anders Ekström (M), föreslår att nämnden beslutar att återlämna 28,1 
miljoner av överskottet av skäl som redovisas i ärendet. Karin Green (C), Axel 
Storckenfeldt (M) och Jan Eric Knutas (L) yrkar bifall till tilläggsyrkandet. 

Ordförande (M) finner att det föreligger ett förslag till beslut, det vill säga 
skolchefens förslag och ett tilläggsyrkande, det vill säga eget tilläggsyrkande. 
Voteringsordningen godkänns. 

Beslutsgång 
Ordförande (M) frågar om nämnden för Förskola och Grundskola kan besluta enligt 
skolchefens förslag och finner att nämnden bifaller det. 

Ordförande (M) frågar om nämnden för Förskola och Grundskola kan besluta enligt 
eget tilläggsyrkande och finner att nämnden bifaller det.  
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunledningskontoret, Styrning & Ekonomi 
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§ 35 Dnr 2021-01625 
Uppföljning intraprenader 2021 

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

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 
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§ 36 Dnr 2022-00023 
Delegeringsbeslut antagna av nämnden 2022 

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 2022-01-10—2022-02-06. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning 2022-01-10—2022-02-06. 

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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§ 37 Dnr 2022-00006 
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 
Omikron tog rekordfart under januari och ledde till hög frånvaro i skola, förskola och 
i vissa personalgrupper. Skolchefen har fattat ett fåtal beslut om 
distansundervisningar med nämndens delegation. Efter att restriktionerna släpptes är 
det nu normala nivåer på frånvaron i verksamheten. 

Riskklass 3 innebär att förvaltningen behöver göra en anmälan om ”Allvarligt tillbud 

utan personskada” till Arbetsmiljöverket om någon exponerats för smitta. 

Gravida får återgå i arbete om de själva vill.  

Klagomål har inkommit gällande i vilken utsträckning som skolan kan samarbeta 
med våra kyrkor. Utredning har gjorts och arbetsutskottet kommer att fatta beslut om 
utredningen ska skickas till Skolinspektionen.  

Information om läget på Åsa Gårdskolan. Lärare i musik har tillsatts genom 
bemanningsföretag. Under våren kommer det att saknas en lärare i matematik- och 
naturkunskap på sextio procent. Tjänsten kan komma att tillsättas genom 
bemanningsföretag. 

Mia Sundvall (M). Behöver eleverna ta igen undervisning? Svar: Ja om de inte haft 
fjärr- och distansundervisning och det gäller främst elever i tidiga årskurser. 

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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