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§ 32 Dnr 2022-00004 
Arbetsutskottets möte med rektorer och medarbetare 

Beslut 
Arbetsutskottet har tagit del av informationen och antecknar informationen i 
protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Arbetsutskottet diskuterar verksamhetsfrågor med rektor från grundskolan. Elisabeth 
Teghult Mayner, Fullriggaren Malevik.  

 Läromedelsinköp 

 Covideffekter på garanterad undervisningstid 

 Källkritik/världsläget 

 Skolans kultur 

 Särbegåvning 

 Mobilförbud 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om arbetsutskottet kan notera informationen 
i protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 33 Dnr 2022-00003 
Val av justerare och tid för justering 

Beslut 
Till justerare utses Jan Eric Knutas (L).  

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om arbetsutskottet kan utse Jan Eric Knutas 
(L) till justerare och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 34 Dnr 2022-00042 
FSG Protokoll 2022 

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

Sammanfattning av ärendet 
Protokoll förvaltningsgemensam samverkan i februari 2002.  

Beslutsunderlag 
FSG protokoll 2022-02-08. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om arbetsutskottet kan notera informationen 
i protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 35 Dnr 2022-00011 
Lokalplanering - information 2022 

Beslut 
Arbetsutskottet har tagit del av informationen och antecknar informationen i 
protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Anna Flink, utvecklingsledare informerar om lokalplanering för de tre pedagogiska 
områdena, norr, centrum och söder.  

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om arbetsutskottet kan notera informationen 
i protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 36 Dnr 2022-00134 
Tillgången till och kvaliteten på läromedel säkerställs i Kungsbacka 

Förslag till beslut 
Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del av informationen 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 uppdraget är en del av det arbetet 
kring hur Tillgången till och kvaliteteten på läromedel säkerställs i förvaltningen.   

Förvaltningen har undersökt hur budget och utfall för läromedel har varit de senaste 
6 åren och jämfört med andra kommuner. Förvaltningen har också genomfört en 
enkät bland förstelärare för att undersöka hur tillgång och kvalitet av läromedel 
upplevs av dem.  

Enligt enkäten har förvaltningen idag inte en likvärdig tillgång läromedel för att nå 
målen med undervisningen. Förvaltningens kostnader för läromedel är högre än 
gemensnittet i Sverige. En förändrad ekonomisk styrning av läromedel skulle kunna 
påverka likvärdig tillgång till läromedel.  

Kvaliteten på läromedel upplevs vara god i förvaltningen. Det finns dock många 
läromedel med faktafel. Om andelen obehöriga lärare ökar på enskilda skolenheter 
kommer behovet av hög kvalitet på läromedel att öka. Genom ett centralt organiserad 
kompetensutveckling och stöd för att bedöma kvalitet på läromedel skulle 
förvaltningen kunna stödja högre kvaliteten på läromedel ytterligare.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Tillgången till och kvaliteten på läromedel säkerställs, 2022-02-22 
Rapport, Tillgången till och kvaliteten på läromedel säkerställs, 2020-02-22 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om arbetsutskottet kan notera informationen 
i protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 37 Dnr 2022-00242 
Redovisning av resurser för elever i behov av särskilt stöd 

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

Sammanfattning av ärendet 
I enlighet med nämndbudget 2022 redovisas resurser för elever i behov av särskilt 
stöd. På nämndmötet kommer Mia Hugosson och Joakim Karlsson redogöra för 
uppdraget som utvecklare/coach, tillgängliga för grundskolorna i Kungsbacka.  

Beslutsunderlag 
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2022-02-22. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om arbetsutskottet kan notera informationen 
i protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 38 Dnr 2022-00178 
Förberedelser inför nämnddialog med budgetberedningen 16 mars 

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

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen tar fram ett material utifrån underlag kommunbudget 2023 till 
budgetberedningen den 16 mars.  

Beslutsunderlag 
Underlag kommunbudget 2023. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om arbetsutskottet kan notera informationen 
i protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 39 Dnr 2021-01662 
Motion om Låt Kungsbackas skolelever få Spring i benen (S) - begäran 
om yttrande 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till det arbete 
som förvaltningen redan gör med att kontinuerligt utveckla motsvarande de delar 
som ingår i Stockholms satsning Spring i benen för att öka rörelse under hela 
skoldagen. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen för Förskola & Grundskola jobbar idag med och utvecklar 
kontinuerligt arbetet för ökad rörelse under hela skoldagen i motsvarande delar som 
ingår i projektet spring i benen. Arbetet utgår ifrån den plattform (hubb) för 
förvaltningsövergripande samarbetet som skapats under paraplyet leverera 
välmående, teamet för välmående och lärande samt de unika skolornas behov som 
identifierats tillsammans med elever och personal.  

Våren 2021 gjordes en temperaturmätning på grundskolorna i Kungsbacka kommun. 
Syftet var att ta reda på hur våra skolor jobbade för att bidra till ökad rörelse under 
hela skoldagen. Mätningen visar att många av våra skolor jobbar med organiserade 
rastaktiviteter utomhus och inomhus, att flertalet jobbar med att integrera 
rörelsepauser under skoldagen, att några har lagt till extra pulspass under dagarna, att 
man organiserar klassrum och lektionsplanerar för ökad rörelse. Resultaten 
redovisades för nämnden för Förskola & Grundskola den 2021-08-25.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Motion om Låt Kungsbackas skolelever få Spring i benen (S) - 
begäran om yttrande 20220217 
Yttrande över kommunstyrelsens remiss: Låt Kungsbackas skolelever få spring i 
benen! (KS 2021-01028) 
Presentation Fysisk aktivitet grundskolan (PPT) 

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 
Kommunstyrelsen  
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§ 40 Dnr 2022-00277 
Uppföljning av arbetsmiljömålen 

Förslag till beslut 
Nämnden för Förskola och Grundskola beslutar att förvaltningen redovisar alla fem 
arbetsmiljömålen som fattats i kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 
Kungsbacka kommun har fem kommunövergripande mål som är uppsatta av 
kommunfullmäktige. Målen har sin utgångspunkt i visionen för år 2030. I de målen 
finns fokusområden varav ett är att Kungsbacka kommun är en attraktiv arbetsgivare 
med modiga och medskapande medarbetare och ledare. Syftet med Kungsbacka 
kommuns övergripande mål för arbetsmiljöarbetet är att förena nämnder, 
förvaltningar och medarbetare kring gemensamma mål för att på så sätt stärka 
kommunens förutsättningar för ett hållbart arbetsliv och att vara en attraktiv 
arbetsgivare.  

Här följer övergripande mål för Kungsbacka kommuns arbetsmiljöarbete utifrån 
fysisk, digital, social och organisatorisk arbetsmiljö.  

 Ingen ska drabbas av ohälsa eller skadas på grund av sitt arbete 

 Sjukfrånvaron ska minska 

 Alla chefer har kunskap om aktuell lagstiftning gällande arbetsmiljöområdet, 
samt dess tillämpning 

 Alla medarbetare har möjlighet att ta de raster och pauser de behöver under 
arbetsdagen 

 Medarbetarna upplever balans mellan krav och resurser i arbete 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Johan Tolinsson (S) yrkar att förvaltningen innan sommaren redovisar alla fem 
arbetsmiljömålen som fattats i kommunfullmäktige. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 
säga Johan Tolinssons (S) förslag och att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 41 Dnr 2022-00263 
Åtgärder som vidtas för att öka intresset främst för tyska och franska 

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

Sammanfattning av ärendet 
Magnus Fogelblad, verksamhetscontroller redovisar åtgärder som vidtas för att öka 
intresset främst för tyska och franska. 

 Elever och språkval 

 Behöriga och legitimerade lärare 

 Översyn timplan 

 Rektorernas svar  

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om arbetsutskottet kan notera informationen 
i protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 42 Dnr 2022-00259 
Patientsäkerhetsberättelse 2021 

Förslag till beslut 
Nämnden för Förskola & Grundskola fastställer Patientsäkerhetsberättelsen för 
medicinska och psykologiska insatserna inom elevhälsan 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Förskola & grundskola är vårdgivare för den medicinska delen av 
elevhälsan och ska årligen upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Denna beskriver 
det systematiska patientsäkerhetsarbetet som skett under föregående år. 
Patientsäkerhetsarbetet omfattar bland annat uppföljning av avvikelser, förbättring av 
rutiner och samverkan med andra vårdgivare.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Förskola & grundskolas tjänsteskrivelse, 2022-02-18 
Patientsäkerhetsberättelse 2022-02-22 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 
säga skolchefens förslag och att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 43 Dnr 2021-01351 
Ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg i enskild regi - 
Bryggans krabater 

Förslag till beslut 
Nämnden för Förskola & Grundskola beslutar att bevilja sökande enskild firma, rätt 
till bidrag för högst 24 barn i pedagogisk omsorg i form av familjedaghem. Beslutet 
ersätter beslut om rätt till bidrag NFG § 9 2017-02-23. 

Beviljandet av bidrag gäller under förutsättning att huvudmannen inkommer med 
kompletterande uppgifter och att dessa bedöms uppfylla kraven gällande personal, 
lokaler och barngruppens sammansättning. Samt att lokaler bedöms ändamålsenliga 
vid förvaltningens granskning på plats i samband med verksamhetsstart i ny lokal.  

Rätten till bidrag villkoras med att verksamhetens planerade utökning har påbörjats 
inom 18 månader.  

Sammanfattning av ärendet 
Den 29 oktober inom ansökan om att Bryggans krabater önskar utöka verksamheten 
och få rätt till bidrag för 24 barn jämfört med dagens sex. Detta ska ske genom att 
antalet dagbarnvårdare utökas från 1 till upp till fyra. Verksamheten har bedrivits i 
kommunen sedan 2017. Företaget bedrivs som enskild firma och i ansökan beskrivs 
hur verksamheten ska bedrivas. En kompletterande intervju har hållits.  

Enligt skollagen 25 kap, 10 § ska en kommun där en enskild bedriver sådan 
pedagogisk omsorg som avses i 2 § ska efter ansökan besluta att huvudmannen har 
rätt till bidrag om: 

- huvudmannen har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för 
motsvarande offentlig verksamhet,  

- verksamheten inte innebär påtagliga negativa följder för kommunens motsvarande 
verksamhet, 

- verksamheten är öppen för alla barn som en kommun ska sträva efter att erbjuda 
motsvarande verksamhet, med undantag för barn som hemkommunen har beslutat att 
inte lämna bidrag för enligt 13 § andra stycket, och  

- avgifterna inte är oskäligt höga. 

Utifrån inkommen ansökan gör förvaltningen bedömningen att huvudmannen har 
redovisat på vilket sätt som denne ska kunna tillgodose kvalitetskraven för 
pedagogisk omsorg i enlighet med skollagen 25 kap, 7 § och de förutsättningar som 
avses i skollagen 25 kap. 10 §. Då lokaler och personal än inte är klara behöver 
huvudmannen längre fram inkomma med kompletterande information för att 
säkerställa att samtliga krav uppfylls.  

Beslutsunderlag 
FG Myndighet & Stöds tjänsteskrivelse, 2022-02-22 
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Ansökan om rätt till bidrag, 2021-10-29 
NFG § 9, 2017-02-23 

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 
Sökande  
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§ 44 Dnr 2022-00260 
Tillsynsrapport 2021 fristående verksamheter  

Förslag till beslut 
Nämnden för Förskola & Grundskola har tagit del av rapporten som läggs till 
handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen rapporterar till nämnden om genomförd tillsyn 2021 av fristående 
förskolor, fritidshem och enskild pedagogisk omsorg. Tillsynen utgår ifrån 
tillsynsplan 2021-2023 och har genomförs på nio fristående verksamheter under året 
utifrån regelbunden tillsyn. Förvaltningen informerar även om behov av att utveckla 
tillsynsprocessen.  

Beslutsunderlag 
FG Myndighet & Stöds tjänsteskrivelse, 2022-02-22 
Tillsynsrapport 2021, 2022-02-22 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om arbetsutskottet kan notera informationen 
i protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 45 Dnr 2022-00223 
Skolinspektionen begäran om yttrande gällande Kapareskolan A-D - 
Samarbete med svenska kyrkan, dnr SI 2021:1103 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att huvudmannens klagomålsutredning överlämnas till 
Skolinspektionen.  

Sammanfattning av ärendet 
I oktober inom ett klagomål gällande Kapareskolans samarbete med den lokala 
församlingen i Onsala. Klagomålet handlar i huvudsak om att skolan inte bör ha 
något systematiskt samarbete med religiöst samfund. En klagomålsutredning har 
skett där beslut om åtgärder har fattats.  

Skolinspektionen har genom artiklar i tidningar gällande klagomålet begärt ett 
yttrande från huvudmannen för att ta ställning om vidare utredning ska göras. 
Yttrandet ska ha inkommit senast den 8 mars.  

Beslutsunderlag 
FG Myndighet & Stöds tjänsteskrivelse, 2022-02-18 
Klagomålsutredning, 2021-12-23 
Klagomål, 2021-10-20 

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 
Skolinspektionen, dokument.goteborg@skolinspektionen.se (Protokollsutdrag, 
klagomålsutredning, klagomål) 
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§ 46 Dnr 2022-00007 
Pågående Skolinspektions- och Barn och elevombudsärenden, 
inklusive ärenden som utreds inom Förskola & Grundskolas 
klagomålshantering 2022 

Beslut 
Arbetsutskottet har tagit del av informationen och antecknar informationen i 
protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Pågående Skolinspektions- och Barn och elevombudsärenden, inklusive ärenden som 
utreds inom Förskola & Grundskolas klagomålshantering i februari 2002.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-02-21. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om arbetsutskottet kan notera informationen 
i protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 47 Dnr 2022-00271 
Verksamhetsbesök fristående verksamheter 11 maj 

Förslag till beslut 
Förvaltningen planerar för politikernas verksamhetsbesök med fristående 
verksamheter den 11 maj utifrån förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Politikerna i nämnden för Förskola och Grundskola har för avsikt att årligen 
genomföra verksamhetsbesök på fristående verksamheter. 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Anders Ekström (M) föreslår att förvaltningen planerar för politikernas 
verksamhetsbesök med fristående verksamheter i mindre grupper med två pass på 
förmiddagen och ett pass på eftermiddagen med lunchrast. Återsamling för 
avstämning efter verksamhetsbesöken. 

Beslutsgång 
Ordförande (M) prövar om arbetsutskottet kan besluta enligt förslag och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 48 Dnr 2022-00264 
Organisation förskolor Furulid 

Förslag till beslut 
Från den 1 augusti 2022 bildar Halla förskola och Furulids förskola en gemensam 
förskoleenhet med namnet Furulids förskola. 

Sammanfattning av ärendet 
Halla förskola och Furulids förskola ligger vägg i vägg, i nära anslutning till 
Furulidsskolan. På vardera förskola finns plats för 40 barn. För att organisera mindre 
barngrupper, som tar stor hänsyn till barnens behov, föreslås att förskolorna slås ihop 
och bildar en enhet. Med det större barnantalet blir möjligheterna större att skapa bra 
grupperingar.  

Omorganisationen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse, 2022-02-18 

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 
Rektor Furulid och Halla förskolor 

Verksamhetschef Norr 
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§ 49 Dnr 2022-00006 
Information - Förskola & Grundskola arbetsutskott och nämnd 

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

Lärarförbundets yrkande på kompensation för lärare överlämnas till 
kommunstyrelsens personalutskott för beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Föräldrasamråd den 22 mars kl 18.00.  

Förslag på tema 

 Summering av erfarenheter av pandemin.  
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Anders Ekström (M) föreslår att Lärarförbundets yrkande på 
kompensation för lärare med anledning av covid överlämnas till kommunstyrelsens 
personalutskott för beslut.  

Beslutsgång 
Ordförande (M) prövar om arbetsutskottet kan besluta enligt förslag och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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