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KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 

 

Upprättad 

2022-05-10 

 
  

Nämnden för Förskola & Grundskola 

Sammanträde onsdagen den 18 maj 2022 kl. 16.00 
  
Kommunfullmäktigesalen  
 
 Ärende Beteckning Förslag 

1.  SKA arbete 2022-00696 Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del 
av informationen och antecknar informationen i 
protokollet.          

2.  Val av justerare och tid för 
justering 
 
Direktjustering ärende 10. 

2022-00003  Digital justering 2022-05-24. Jan Byvik (S).  
    

3.  Redovisning av inkomna 
skrivelser till nämnd 2022 
 

2022-00024  Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del 
av informationen och antecknar informationen i 
protokollet.          

4.  FSG Protokoll 2022 
 

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

5.  Uppföljning icke 
gymnasiebehöriga våren 2021 
 
Kl 16.05 
 
Andreas Mårtensson, 
utvecklingsledare 

2022-00341  Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del 
av informationen och antecknar informationen i 
protokollet.          
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 Ärende Beteckning Förslag 

6.  Information FOMO- Fear of 
missing out  
 
Kl 16.25 
 
Sandra Svensson, rektor 
Hanna Alexandersson, 
förstelärare 

2022-00167  Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del 
av informationen och antecknar informationen i 
protokollet.          

7.  Kommunrevisionen - Ernst & 
Young - Revisionsrapport - 
Grundläggande granskning 
2021  
 
Kl 16.45 
 
Magnus Fogelblad, 
verksamhetscontroller 

2022-00558  Förslag till beslut 
    

 Paus kl 16.55   

8.  Analys över hur reformen med 
förstelärare och lektorer har 
påverkat kvaliteten i 
undervisningen 
 
Kl 17.15 
 
Håkan Kollberg Winsnes, 
utvecklingsledare 

2022-00554  Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del 
av informationen och antecknar informationen i 
protokollet.          

9.  Namnförslag ny förskola i Måå 
 
Kl 17.30 
 
Julia Tryggvadottir Tollesson, 
biträdande förvaltningschef 

2022-00464  Den nya förskolan i Måå får namnet Äppelgårdens 
förskola 
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 Ärende Beteckning Förslag 

10.  Namnförslag ny skola i Åsa 
 
Kl 17.35 
 
Julia Tryggvadottir Tollesson, 
biträdande förvaltningschef 

2022-00567  Den nya skolan i Åsa får namnet Ölmevallaskolan 

11.  Uppföljning och prognos per 
april 2022 
 
Kl 17.40 
 
Julia Tryggvadottir Tollesson, 
biträdande förvaltningschef 

2022-00550  Nämnden för Förskola och Grundskola godkänner 
uppföljning och prognos per april 2022.       

12.  Skollokaler kan användas 
utanför skoltid 
 
Kl 17.50 
 
Julia Tryggvadottir Tollesson, 
biträdande förvaltningschef 

2022-00556  Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del 
av informationen och antecknar informationen i 
protokollet.       

13.  Information om 
skolbusslinjerna läsåret 2022/23 
 
Kl 18.00 
 
Frida Byrsten, verksamhetschef  

2022-00557  Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del 
av informationen och antecknar informationen i 
protokollet.          

14.  Motion om havet, skolmat och 
näringslivsutveckling i 
Kungsbacka (MP), KS 2022-
00065 
 
Kl 18.15 
 
Frida Byrsten, verksamhetschef 

2022-00350  Kommunfullmäktige bifaller motionen med 
hänvisning till att det ligger i linje med kommunens 
befintliga arbete med att tillhandahålla måltider där 
både miljö- och hållbarhetsaspekter vägts in.  
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 Ärende Beteckning Förslag 

15.  Reviderad 
delegeringsförteckning 
 
Kl 18.30 
 
Frida Byrsten, verksamhetschef 

2022-00583  Reviderad delegeringsförteckning antas.  

16.  Kunskap och tillgång till 
mensskydd   
 
Kl 18.45 
 
Skolchef  

2022-00465  Förslag till beslut 
    

17.  Lärarförbundets yrkande på 
kompensation för medarbetare 
på FG med anledning av covid 
 
Kl 18.55 
 
Skolchef 

2022-00331  Nämnden för Förskola och Grundskola upphäver 
tidigare beslut från 2022-03-16, § 48, avseende …  

18.  Delegeringsbeslut antagna av 
nämnden 2022 
 
Kl 19.05 

2022-00023  Redovisning av beslut som fattats av förvaltningen 
på delegation för nämnden noteras till protokollet.       

19.  Information - Förskola & 
Grundskola arbetsutskott och 
nämnd 
 
Kl 19.10 

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

 
Anders Ekström 
ordförande 

Lars Sundbom 
sekreterare 

 



 

 

INKOMNA SKRIVELSER 20220410 -- 20220508 

 

Datum 
2022-05-09 

Förskola & Grundskola Sida 
1(1) 

 
 
Datum Dokid Riktning Beskrivning  Handläggare Diarienummer 
2022-04-05 37976 

 
IN Vårdnadshavares epost och skolchefens svar - 

Logoped Åsaskolan 
Maria Andersson 2022-00587 

2022-04-28 37875 
 

IN Intervju för en skoluppgift - Elever från 
Älvsåkersskolan ställer frågor till ordföranden för sitt 
skolarbete. Ordförandens svar. 

Maria Andersson / Anders 
Ekström 

2022-00025 
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 
 

Sammanträdesprotokoll 

Samverkansgruppen Förskola & Grundskola  
  

Närvarande:  Arbetsgivarrepresentanter   

Maria Andersson, skolchef  

Helena Hellman, personalchef  

Maria Eriksson, verksamhetschef 

Lars Sundbom, utvecklare 

 

Arbetstagarrepresentanter:  

Lärarförbundet - Ronnie Ripgården, Victoria Karlsson 

Kommunal - Beatrice Sandgren, Linda Arvidsson 

                                      Lärarnas Riksförbund – Jessica Linell, Johan Bergström  

Vårdförbundet - Anne Melin  

Vision - Elise Holmberg  

Psykologförbundet - Malin Dahlberg  

 

 

Frånvarande:                  

                 Vårdförbundet - Pia Backström-Rignell 

Lärarnas Riksförbund - Mats Eriksson  

Sveriges skolledarförbund – Anders Ehlén 

Akademikerförbundet SSR - Sofia Kareliusson  

 

Plats och tid:  Vägmästaren, Lygnern 2022-04-19 kl 10:00-12:00  

  

  

1. Föregående mötesprotokoll  
Protokoll 2022-03-08 godkänns och läggs till handlingarna.  

 
Samverkan VC 

2. Ärenden från arbetsutskott och nämnd  
Arbetsgivaren redovisar dagordningen inför nämndmötet. 

 

Vision 

• Namnbyten på förskolor påverkar alla system. Vision önskar att det görs en riskbedömning på 

grund av namnbyten.  
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3. Rekryteringar 
Norr: Johanna Karlsson har sagt upp sig på Särö skola. Rekrytering startar. Verksamhetschef PO Norr 

vänder sig till FSG om vilka som kan vara med i tidig dialog inför rekrytering. Johan Bergström, 

Lärarnas Riksförbund och Ronnie Ripgården, Lärarförbundet anmäler intresse.   

Centrum: Kajsa Angervall påbörjar anställning som enhetschef den 9 maj för område Hålabäck.  

Anna Skogholm påbörjar anställning i augusti på Älvsåkersskolan och Birgitta Hellqvist Älvsåker F3.  

 

Rekrytering till tjänsten som verksamhetschef PO Söder pågår.  

 

 

Beslut: Att anteckna informationen. 

 
 
4. Lokalkoncept idrottshallar. Inrättande av särskild samverkansgrupp (SSG) 
En arbetsgrupp är etablerad och representanter från FG är Pauline Brink och Peter Hornebrant. 

Arbetsgivaren föreslår att SSG inrättas för samverkan.  

 

Beslut: Beslut fattas i enighet. 

 
 
5. Årlig uppföljning SAM inklusive arbetsmiljömål    
Resultatet från den årliga uppföljningen av systematiskt arbetsmiljöarbete redovisades. En fråga har 

kommit från nämnden om hur vi arbetar med arbetsmiljömålen. Arbetsgivaren har svarat att vi arbetar 

med arbetsmiljömålen inom systematiskt arbetsmiljöarbete och har gjort en separat skrivelse för att 

tydliggöra för nämnden hur vi jobbar under respektive målområde.  

 

Beslut: Dialog. 

 
 
6. Uppföljning arbetsmiljö förskola - avsluta arbetsgrupp 
Utifrån enkät som Kommunal och Lärarförbundet gjorde under hösten 2020 har arbetsgivaren svarat 

på de krav som ställts. Det som kvarstår är frågor om en bra arbetsmiljö i det dagliga arbetet. Många 

delar går in i de processer som man redan arbetar med. 

 

Lärarförbundet och Kommunal 

• Efterlyser ett avslutande möte så att man tydliggör vad som ska arbetas vidare med. 

Arbetsgivaren föreslår ett inplanerat avslutande möte för att säkerställa att frågorna lever vidare 

i andra forum. 
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Beslut: Beslut fattas i enighet.  

 
 
Verksamhet 
7. Flextidsprojekt förskola, nuläge 
Arbetsgivaren redovisar punkten.  

 

Beslut: Att anteckna informationen. 

 
 
8. Skolledare arbetsmiljöuppföljning 
Arbetsgivaren redovisar punkten.  

• Bedömningssamtal 

• Introduktion för nya chefer 

• SAM i Stratsys checklista AFS 

• Utvärderar planen från SAM-uppföljningen och planerar nya åtgärder 

• Temperaturmätningar chefer 

• Lönesamtal 

• Teamens funktion 

• Vad har vi gjort, tänkt och lärt? 

• Fortbildning, handledning/coaching 

• Teman morgonkaffe  

• APT 

 

Lärarförbundet 

• Vi bör sträva mot att hitta en samsyn i arbetsmiljöfrågor.  

 

Beslut: Dialog. 

 
 
9. Strategisk kompetensförsörjning enligt lärarförbundens HÖK21 
Arbetsgivaren har gjort färdigt planen. En exempelsamling till chefer och skyddsombud om vad som 

finns att arbeta med kommer att finnas på Insidan och vara tillgänglig för alla.   

 

Beslut: Att anteckna informationen. 
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10. Uppföljning 2021. Behovsanpassad grundbemanning för förskolan 
Utgångspunkten har varit att minska antalet timavlönade vikarier till förmån för månadsanställda.  

 

Beslut: Att anteckna informationen. 

 
 
11. FAQ Förstelärare 
Arbetsgivaren får många frågor kring processen vid tillsättning av förstelärare och har för avsikt att 

skapa en informationssida om processen på Insidan. Arbetsgivaren efterlyser inspel från fackliga 

förbund om saker man kan ta upp. Maila förslag till Håkan Kollberg Winsnes eller Katarina Fred. 

 

Beslut: Att anteckna informationen. 

 
 
12. Info om karriärvägar  

Arbetsgivaren får många frågor kring interna karriärvägar i förvaltningen och har för avsikt att skapa 

en informationssida kring detta på Insidan. Arbetsgivaren efterlyser inspel från fackliga förbund om 

saker man kan ta upp. Maila förslag till Håkan Kollberg Winsnes eller Katarina Fred. 

 

Beslut: Att anteckna informationen. 

 
 
13. Legitimationer och behörigheter, uppföljning 
Punkten flyttas till nästa FSG. Arbetsgivaren kompletterar med statistik om hur stor del av lärarna som 

har behörigheter så att man får överblick och kan säkerställa att kompetenserna används rätt.  

 

Beslut: Att anteckna informationen. 

 
 
14. Omvärldsläget vad händer i förvaltningen?  
-Risk och sårbarhetsanalys 

-Flyktingmottagande 
Risk och sårbarhetsanalys utifrån världsläget och att människor behöver fly. Det har kommit färre 

flyktingar är förväntat. Kungsbacka har fått information från migrationsverket att man kan pausa 

arbetet med beredskap inför flyktingmottagandet till mitten av april. Därefter kommer en ny prognos. 

De flyktingar som kommit hit har tagits emot av privata initiativtagare och de har ingen skyldighet att 

anmäla sig till migrationsverket. De flesta går på Furulidsskolan. Huvudmannen har inte varit aktiv på 

annat sätt än att eleverna tagits emot som nya elever på skolorna. Regeringen har satt siffror på hur 

många flyktingar varje län och varje kommun bör ta emot och 1 094 stycken bör Kungsbacka ta emot.   
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Beslut: Att anteckna informationen. 

 
 
15. Kalendarium hösten 
Arbetsgivaren har skickat ut kalenderbokningar.  

 

Beslut: Beslut fattas i enighet. 

 
 
16. Förskola och grundskolas beredskapsplan 
Ett utkast till beredskapsplan har skickats ut och den viktigaste delen är arbetet med 

inrymningssituationer. Arbetsgivaren frågar om det finns synpunkter på förslaget. FSG önskar mer tid 

och vill återkomma efter inläsning. LG fattar beslut den 20.e april och arbetsgivaren kan ta upp planen 

för revideringar vid nästa möte.  

 

Psykologförbundet  

• Det borde finnas en hänvisning i planen så att rektorerna vet vart de ska vända sig för att se till så 

att personalen på skolan får det stöd som personalen behöver om det händer något på en skola. 

Svar: Arbetsgivaren tar med sig frågan.  

 

Beslut: Beslut fattas i enighet. 

 
 
17. Utkast agenda inför heldagen FSG 

Skyddskommitténs uppdrag. HR har varit i kontakt med Arbetsmiljöverket och Sunt arbetsliv.  

Arbetsgivaren föreslår att förmiddagen genomförs tillsammans med någon av förbundens ombudsman 

och representant för HR.  

 

Fackliga förbund skickar förfrågan till ombudsmännen.  

 

Beslut: Dialog. 

 
 
Samverkan förklaras avslutad 2022-04-19 kl 12:00  
  

 

Vid protokollet  

 

Lars Sundbom 
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Justeras:  

 

För arbetsgivaren:      
   

 

Maria Andersson  

  

   

För arbetstagarna:               Lärarnas Riksförbund  

  

  

Lärarförbundet                                         Johan Bergström  

  
   

Ronnie Ripgården                                                   

 

  

Vision                                                          Kommunal  

  
  

Elise Holmberg                                                       Beatrice Sandgren                                    

  

  

Akademikerförbundet SSR               Vårdförbundet 

 
 

-                                       Anne Melin        

 

 

Skolledarförbundet                                    Psykologförbundet      
 

 

-                                                                                Malin Dahlberg                  
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Kommunrevisionen - Ernst & Young - Revisionsrapport - Grundläggande granskning 
2021 
 

Förslag till beslut 
Informationen antecknas till protokollet 

Sammanfattning av ärendet 
Ernst och Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en grundläggande granskning av 
nämnderna i Kungsbacka kommun. Syftet med granskningen har varit att ge revisorerna underlag för 
ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen och God 
revisionssed.   
Bedömningen i granskningen är att nämnden delvis säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål 
och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Granskningen har inte visat på avvikelser i övrigt. Utifrån 
granskningen lämnas ingen rekommendation till nämnden för förskola & grundskola.  

Beslutsunderlag 
FG Utveckling & Kvalitets tjänsteskrivelse, 2022-04-27 
Grundläggande granskning 2021-Ernst & Young 

 

 

Maria Andersson  

Förvaltningschef     



 

 

 

 

Kommunrevision   

    

 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset 

Telefon vx 0300-83 40 00 

Fax 0300-83 47 04 

kommunrevision@kungsbacka.se 

www.kungsbacka.se 
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Datum 

2022-03-21 
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Till:  

Byggnadsnämnden 

Nämnden för förskola & grundskola 

Nämnden för gymnasium & arbetsmarknad 

Nämnden för individ & familjeomsorg 

Nämnden för kultur & fritid 

Nämnden för miljö & hälsoskydd 

Nämnden för service 

Nämnden för teknik 

Nämnden för vård & omsorg 

Valnämnden 

 

 

 

Revisionsrapport – Grundläggande granskning 2021 

Kommunrevisionen har vid sitt möte den 21 mars 2022 antagit bifogad 

revisionsrapport. Granskningens syfte har varit att ge revisorerna underlag för 

ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med 

kommunallagen och God revisionssed. Granskningen har avsett kommunstyrelsen 

och samtliga nämnder. 

Rapporten översänds för kännedom till. Granskningen har inte resulterat i någon 

rekommendation till ovan nämnder. 

 

För revisorerna i Kungsbacka kommun 

 

Birgitta Litsegård  Stefan Strömgren 

Kommunrevisionens ordförande Vice ordförande kommunrevisionen 



 Revisionsrapport 2021 

 Genomförd på uppdrag av revisorerna 

 Mars 2022 
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1. Sammanfattning 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en grundläggande granskning 

av nämnderna i Kungsbacka kommun. Syftet med granskningen har varit att ge revisorerna 

underlag för ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med 

kommunallagen och God revisionssed. Granskningen omfattar kommunstyrelsen och samtliga 

nämnder och har genomförts genom protokollsgranskning, skriftliga frågor och nämnddialoger 

med styrelsens och nämndernas presidier. I figuren nedan redovisas granskningens 

sammanställda bedömning per nämnd och styrelsen utifrån områdena styrning, uppföljning 

och intern kontroll. 

Figur 1. Sammanställd bedömning av kommunens nämnder och styrelsen 

 

Antal av styrelse/nämnder som säkerställt eller i huvudsak säkerställt tillräcklig 

styrning/uppföljning/kontroll i enlighet med kommunens styrmodell 

Antal av styrelse/nämnder/beredningar som delvis eller i viss utsträckning säkerställt tillräcklig 

styrning/uppföljning/kontroll i enlighet med kommunens styrmodell 

Antal av styrelse/nämnder/beredningar som inte eller i begränsad utsträckning säkerställt 

styrning/uppföljning/kontroll i enlighet med kommunens anvisningar 

 

I granskningen har förbättringsområden identifierats.  

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att: 

 Förtydliga vad som ingår i kommunstyrelsens uppsiktsplikt, genom att exempelvis 

sammanställa hur styrelsens uppsikt över nämnder och bolag utövas 

 Tydliggöra hur styrelsens och nämndernas uppföljning av de kommunövergripande 

målen och nämndmålen ska ske.  

 

Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi inga rekommendationer till övriga nämnder. 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

Enligt kommunallagen 12 kap. 1 § ska revisorerna årligen granska all verksamhet som bedrivs 

inom nämndernas verksamhetsområden i den omfattning som följer av God revisionssed. 

Styrelse och nämnders ansvar för verksamheten regleras i kommunallagen 6 kap. 6 §. Där 

framgår att nämnderna ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 

som fullmäktige bestämt, att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs 

på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Kommunrevisionen har under 2021 dessutom som tema 

att förhöra sig om hur kommunstyrelsen och nämnderna arbetar utifrån barnkonventionen. 

Detta har tagits upp i samband med nämnddialogerna. Ytterligare beskrivning av bakgrunden 

framgår i bilaga 1. 

2.2. Syfte och revisionsfrågor 

Syftet med den grundläggande granskningen är att ge revisorerna underlag för 

ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med 

kommunallagen och God revisionssed1. Den grundläggande granskningen syftar till att 

besvara följande revisionsfrågor: 

 Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt att verksamheten bedrivs i 

enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt? 

 

 Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt en tillräcklig uppföljning och  

rapportering? Det vill säga i enlighet med kraven i kommunens styrmodell.  

 

 Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt en tillräcklig intern kontroll? 

Det vill säga i enlighet med kommunala anvisningar. 

2.3. Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen som utgångs-

punkt för analys, bedömningar och slutsatser. Revisionskriterierna kan hämtas från lagar och 

förarbeten eller interna regelverk, policys och fullmäktigebeslut. Kriterier kan också ha sin 

grund i jämförbar praxis eller erkänd teoribildning. I denna granskning utgörs de huvudsakliga 

revisionskriterierna av: 

 Kommunallagen 6 kap. 1 §, om att kommunstyrelsen ska leda och samordna 

kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas verksamhet 

 Kommunfullmäktiges mål och fokusområden 

 Kommunspecifik styrmodell och andra kommunspecifika styrdokument 

 

Kommunens styrmodell beskrivs i bilaga 2. 

Granskningens källförteckning finns i bilaga 3. 

 

1 Kommunrevisionen har under 2021 även genomfört fördjupade granskningar och granskningar inom 

ramen för redovisningsrevisionen som utgör grund för ansvarsprövningen. 
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3. Granskningens utgångspunkter 
Följande ramverk av revisionskriterier bygger på Kungsbacka kommuns styrmodell och 

anvisningar. Ramverket beskriver hur styrelsen och nämnderna ska arbeta med styrning, 

uppföljning och intern kontroll. Ramverket är utgångspunkten för de avvikelser som redogörs 

för i efterföljande kapitel. 

Styrelse och nämnden ska enligt styrmodellen och anvisningar ha genomfört följande för att 

säkerställa att verksamhet och ekonomi styrs och följs upp utifrån de mål och riktlinjer som 

fullmäktige bestämt samt för att säkerställa ett tillräckligt internkontrollarbete: 

 Verksamhet bedrivs i enlighet med fullmäktiges mål och riktlinjer 
1. Nämndbudget fastställd i enlighet med styrmodellen  
2. Tillfredställande måluppfyllelse i arbetet med fullmäktiges och eventuellt egna 

mål2 
 

 Uppföljning och rapportering i enlighet med krav i styrmodell 
1. Målarbetet har följts upp per augusti och i årsredovisning3 
2. Ekonomin har följts upp per april och augusti 
3. Om befarat underskott: Beslut om åtgärder har fattats 

4. Kommunstyrelsen: Tillräcklig uppsikt över kommunens nämnder och bolag4 
 

 Tillräckligt internkontrollarbete utifrån krav i anvisningar 
1. Arbetat fram och dokumenterat en riskanalys 
2. Fastställt internkontrollplan i enlighet med anvisningar  
3. Nämndbehandlat årets internkontrollrapport i samband med årsredovisning 

 
 
I kapitel 4-14 beskrivs iakttagna avvikelser utifrån granskningens revisionskriterier. Därefter 

sammanfattas dialogen med styrelse och nämnders presidium. Kapitlen avslutas med våra 

bedömningar. 

  

 

2 För de nämnder som inte gör en bedömning av måluppfyllelsen har vi inte kunnat granska detta. Det 

finns inga krav i styrmodellen på hur uppföljning av måluppfyllelsen ska ske.  

3 I kommunens styrmodell anges inte hur styrelse och nämnder ska följa upp arbetet med de 

kommunövergripande målen och de egna nämndmålen. Vi har därför inte värderat hur målen har följts 

upp i bedömningarna.  

4 Innebörden av uppsiktsplikten är inte tydligt definierad i kommunens styrmodell eller 

kommunstyrelsens reglemente. Däremot finns ett antal krav på kommunstyrelsen att följa upp 

nämndernas ekonomi och verksamhet. Läs mer om granskningens utgångspunkter i bilaga 2. 
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4. Kommunstyrelsen 

4.1.  Styrning  

Kommunstyrelsen har inte antagit egna mål. Kommunstyrelsens arbete med de 

kommunövergripande målen beskrivs, men det görs ingen bedömning av måluppfyllelsen. 

Kommunens styrmodell anger inte hur styrelse och nämnder ska följa upp arbetet med de 

kommunövergripande målen. Alltså inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens 

styrmodell.  

4.2. Uppföljning 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

4.2.1. Uppsikt över kommunens nämnder och bolag 

Inga avvikelser avseende kommunstyrelsens uppsikt.  Vi noterar dock att uppsiktsplikten inte 

har konkretiserats eller definierats som en del av styrmodellen. Av intervjuuppgift framgår att 

styrelsen huvudsakligen arbetar med uppsiktsplikten via den uppföljning som 

kommunfullmäktige årligen beslutar om i budget, del- och helårsuppföljningar samt 

internkontrollplaner. Därtill sker uppsikt löpande via de ärenden som kommunstyrelsen 

hanterar, exempelvis rapporter om ej verkställda beslut enligt SoL och LSS.  

4.3. Intern kontroll 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll. 

4.4. Resultat av dialog med kommunstyrelsens presidium 

Nedan återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit i revisionens 

dialog med kommunstyrelsens presidium.  

 Presidiet uppger att det kommer krävas prioriteringar för att hålla nere 

kostnadsutvecklingen och hushålla med ekonomiska medel på lång sikt. Därtill har 

Covid-19 och dess påverkat ekonomin. Presidiet lyfter speciellt upp att lokaler behöver 

användas mer effektivt.  

 Presidiet beskriver att demografin på lång sikt är en stor utmaning för kommunen. 

Bostadsproduktionen är ett utvecklingsområde. Presidiet ser ett behov av att 

effektivisera bostadsprocessen för att kunna möta det ökande behovet. 

 Vad gäller arbetet med covid-19 har kommunen arbetat med presskonferenser för att 

skapa öppenhet gentemot medborgare. Vidare har kommunen varit noga med att följa 

Folkhälsomyndighetens riktlinjer kring hemarbete.  

 Presidiet uppger att styrelsen fortsatt gör månadsvisa uppföljningar av nämnden för 

individ- & familjeomsorgs ekonomi. Styrelsen erhåller rapportering från nämnden där 

nämndens handlingsplan för budget i balans följs upp. Uppföljningen visar att ekonomin 

är på rätt väg, men styrelsen ser ett fortsatt behov av tät uppföljning5.  

 

5 Dialogen genomfördes under våren 2021. Vid tid för granskning har nämnden för individ & 

familjeomsorg beslutat att arbetet med åtgärdsarbetet är avslutat. Nämnden har 2021 en budget i 

balans. Kommunrevisionen har genomfört en fördjupad granskning av nämndens åtgärdsarbete.  
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 Presidiet uppger att kommunstyrelsen inkluderar barnkonventionen i arbetet med 

samhällsplanering. Kommunens handbok avseende detaljplanering har ett tydligt fokus 

på barnkonventionen.  

4.5. Bedömning och rekommendationer 

Vår bedömning är att kommunstyrelsen säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de 

mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Kommunstyrelsens arbete med de 

kommunövergripande målen har följts upp och kommenterats men en bedömning av 

måluppfyllelsen görs inte. Kommunens styrmodell anger inte hur styrelse och nämnder ska 

följa upp arbetet med de kommunövergripande målen. Det är därför inte tillämpligt att bedöma 

styrelsens måluppfyllelse i arbetet med målen. Granskningen har inte visat på avvikelser i 

övrigt. 

Vår bedömning är att kommunstyrelsen säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i 

enlighet med styrmodell. Granskningen har inte visat på avvikelser. 

Vår bedömning är att kommunstyrelsen säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med 

anvisningar. Granskningen har inte visat på avvikelser. 

Vi bedömer att kommunstyrelsen utövat tillräcklig uppsikt över kommunens nämnder och bolag 

utifrån reglemente. Vi noterar att uppsiktplikten inte är tydligt definierad, särskilt vad gäller 

uppsikt över kommunens bolag. Däremot finns ett antal krav på kommunstyrelsen att följa upp 

nämnders ekonomi och verksamhet, som är en viktig del i utövandet av uppsikten..  

Kommunstyrelsen har ett samordningsansvar för målarbetet i kommunen. Vi menar att det i 

kommunens styrmodell är otydligt hur styrelse och nämnder ska följa upp arbetet med de 

kommunövergripande målen och de egna nämndmålen. I dagsläget görs denna uppföljning 

på olika sätt i olika nämnder. Vi anser att detta kan riskera att försvåra uppföljningen av 

uppsatta mål.  

Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi följande rekommendationer till kommunstyrelsen: 

 Förtydliga vad som ingår i kommunstyrelsens uppsiktsplikt, genom att exempelvis 

sammanställa hur styrelsens uppsikt över nämnder och bolag utövas 

 Tydliggöra hur styrelsens och nämndernas uppföljning av de kommunövergripande 

målen och nämndmålen ska ske 
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5. Byggnadsnämnden 

5.1. Styrning 

Tre av nio nämndmål bedöms ha uppnåtts. Sex nämndmål bedöms inte ha uppnåtts men vara 

på rätt väg. Av de sex mål som inte har uppnåtts noterar vi emellertid att utfallet av flera 

indikatorer kopplade till målen nått målvärdet. Samtidigt finns det flera indikatorer som saknar 

målvärden. Kommunens styrmodell anger inte hur styrelse och nämnder ska följa upp arbetet 

med nämndmålen. Inga avvikelser i övrigt att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell.  

5.2. Uppföljning 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

5.3. Intern kontroll 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll. 

5.4. Resultat av dialog med nämndens presidium 

Nedan återges väsentliga händelser och utmaningar från revisionens dialog med nämndens 

presidium. 

 Presidiet uppger att verksamheten under pågående pandemi har fungerat bra, men att 

verksamheten har byggt upp en skuld av äldre byggärenden.  

 Presidiet uppger att sammanslagningen av bygg- och miljöförvaltningen inte har 

påverkat den politiska nivån. Det beskrivs dock som en utmaning att två nämnder har 

gemensam budget.    

 Av nämndbudgeten 2022 framkommer att kompetensförsörjningen är en utmaning. 

Presidiet uppger att frågan hanteras av förvaltningen.  

 Roll- och ansvarsfördelningen mellan nämnd och förvaltning uppges ha förbättrats.  

 Nämnden uppger att man alltid arbetar med barnkonsekvensanalyser i arbetet med 

detaljplaner.  

5.5. Bedömning och rekommendationer 

Vår bedömning är att nämnden delvis har säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med 

de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Nämnden har en begränsad 

måluppfyllelse. Granskningen har inte visat på avvikelser i övrigt. 

Vi bedömer att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet 

med styrmodellen. Granskningen har inte visat på avvikelser. 

Vi bedömer vidare att nämnden säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med 

anvisningar. Granskningen har inte visat på avvikelser. 

Utifrån granskningens lämnar vi ingen rekommendation till byggnadsnämnden.  
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6. Nämnden för förskola & grundskola 

6.1. Styrning 

Båda nämndens två mål bedöms inte ha uppnåtts men vara på rätt väg. Det finns inga 

indikatorer kopplade till målen, men det görs en sammanfattning av arbetet med respektive 

mål i årsredovisningen. Kommunens styrmodell anger inte hur styrelse och nämnder ska följa 

upp arbetet med nämndmålen. Inga avvikelser att i övrigt notera utifrån kraven i kommunens 

styrmodell. 

6.2. Uppföljning 

Inga avvikelser i övrigt att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

6.3. Intern kontroll 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll. 

6.4. Resultat av dialog med nämndens presidium 

Nedan återges väsentliga händelser och utmaningar från revisionens dialog med nämndens 

presidium.  

 Pågående pandemi har påverkat nämndens samtliga verksamheter. Elever har 

hemundervisats. Presidiet uppger att hemundervisningen har varit en utmaning, 

särskilt för de yngre eleverna. Grundsärskolan har ställts inför stora utmaningar under 

pandemin. 

 Presidiet identifierar nämndens ekonomi som en framtida utmaning. I nuläget har 

nämnden tillräckliga resurser. Presidiet bedömer att detta kommer att förändras, vilket 

medför krav på effektiviseringar i verksamheten.  

 Presidiet uppger att nämnden haft fokus på barnkonventionen även innan den blev 

svensk lag. Bland annat genomfördes en utredning av barnperspektivet och en 

barnkonsekvensanalys vid en organisationsförändring av en skola i Åsa.  

6.5. Bedömning och rekommendationer 

Vår bedömning är att nämnden delvis säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de 

mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Nämnden har en begränsad 

måluppfyllelse. Granskningen har inte visat på avvikelser i övrigt. 

Vi bedömer att nämnden delvis har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i 

enlighet med styrmodellen. Nämnden gör ingen prognos av sin måluppfyllelse per augusti. 

Granskningen har i övrigt inte visat på några avvikelser. 

Vår bedömning är att nämnden säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med 

anvisningar. Granskningen har inte visat på några avvikelser.  

Utifrån granskningen lämnas ingen rekommendation till nämnden för förskola & grundskola.  
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7. Nämnden för gymnasium & arbetsmarknad 

7.1. Styrning 

Samtliga tre av nämndens mål bedöms inte ha uppnåtts men vara på rätt väg. För ett av 

nämndmålen har målvärden för flera indikatorer uppnåtts. För ett mål saknas målvärden till två 

indikatorer. För ett mål saknas utfall för samtliga indikatorer. Det är inte tydligt vad 

bedömningen för målet baseras på. Kommunens styrmodell anger inte hur styrelse och 

nämnder ska följa upp arbetet med nämndmålen. Inga avvikelser att notera i övrigt utifrån 

kraven i kommunens styrmodell. 

7.2. Uppföljning 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

7.3. Intern kontroll 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll. 

7.4. Resultat av dialog med nämndens presidium 

Nedan återges väsentliga händelser och utmaningar från revisionens dialog med nämndens 

presidium. 

 Gymnasieskolan beskrivs ha hanterat omställningen till digital undervisning väl men 

skolorna har prioriterat att ha eleverna på plats när rekommendationer tillåtit.  

 Presidiet identifierar att det är fortsatt svårt att integrera utrikesfödda på 

arbetsmarknaden. Det finns också utmaningar i bostadsförsörjning för de som lämnat 

etableringsperioden.  

 Presidiet uppger att barnkonsekvensanalyser ingår i beslut och utredningar som 

genomförs.   

7.5. Bedömning och rekommendationer 

Vår bedömning är att nämnden delvis har säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med 

de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Nämnden har en begränsad 

måluppfyllelse. Granskningen har inte visat på avvikelser i övrigt. 

Vi bedömer att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet 

med styrmodellen. Granskningen har inte visat på några avvikelser. 

Vi bedömer vidare att säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med anvisningar. 

Granskningen har inte visat på avvikelser.  

Utifrån granskningens lämnas ingen rekommendation till nämnden för gymnasium & 

arbetsmarknad. 
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8. Nämnden för individ & familjeomsorg 

8.1. Styrning 

Samtliga fyra av nämndens mål bedöms inte ha uppnåtts men vara på rätt väg. Samtliga 

indikatorer kopplade till målen saknar målvärden i nämndens årsredovisning. Det är inte tydligt 

vad bedömningen av målen baseras på. Kommunens styrmodell anger inte hur styrelse och 

nämnder ska följa upp arbetet med nämndmålen. Inga avvikelser att notera i övrigt utifrån 

kraven i kommunens styrmodell. 

8.2.  Uppföljning 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

8.3. Intern kontroll 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll. 

8.4. Resultat av dialog med nämndens presidium 

Nedan återges väsentliga händelser och utmaningar från revisionens dialog med nämndens 

presidium. 

 Under 2021 har daglig verksamhet varit stängd i sina ordinarie lokaler. Verksamheten 

har istället pågått vid de särskilda boendena.  

 Presidiet uppger att lokalförsörjning är ett fortsatt problem. Det är ett pågående arbete 

med att arbeta med hemmaplanslösningar samt göra bättre prognoser för framtida 

behov av lokaler.  

 Nämndens åtgärdsarbete för budget i balans uppges ha gett effekt. Nämnden 

prognostiserar ett överskott per helår.  

 Presidiet beskriver att arbetet verksamheterna utifrån att barnkonventionen har blivit 

svensk lag inte har förändrats. Det förs en diskussion om barnkonsekvensanalyser ska 

ligga med i nämndens protokoll, vilket de inte gör idag.  

8.5. Bedömning och rekommendationer 

Vår bedömning är att nämnden delvis säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de 

mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Nämnden har en begränsad 

måluppfyllelse. Granskningen har inte visat på avvikelser i övrigt. 

Vår bedömning är att nämnden har en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet med 

styrmodellen. Granskningen har i övrigt inte visat på avvikelser. 

Vår bedömning är att nämnden säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med 

anvisningar. Granskningen har inte visat på avvikelser.  

Utifrån granskningens iakttagelser lämnas ingen rekommendation till nämnden för individ & 

familjeomsorg.  



 

11 

 

9. Nämnden för kultur & fritid 

9.1. Styrning 

Samtliga nio nämndmål bedöms inte ha uppnåtts men vara på rätt väg. Det finns inga 

indikatorer kopplade till målen, men det görs en sammanfattning av arbetet med respektive 

mål i årsredovisningen. Kommunens styrmodell anger inte hur styrelse och nämnder ska följa 

upp arbetet med nämndmålen. Inga avvikelser att notera i övrigt utifrån kraven i kommunens 

styrmodell. 

9.2. Uppföljning 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

9.3. Intern kontroll 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll. 

9.4. Resultat av dialog med nämndens presidium 

Nedan återges väsentliga händelser och utmaningar från revisionens dialog med nämndens 

presidium.  

 Nämndens verksamhet har påverkats av pågående pandemi. Förvaltningen uppges ha 

arbetat intensivt och hittat kreativa lösningar för att kunna hålla verksamheten öppen 

och igång. Mycket kritik har ändå riktats mot nämnden och förvaltningen på grund av 

stängda lokaler.  

 Arbetet utifrån det kulturpolitiska programmet har stannat upp på grund av pandemin.  

 Presidiet uppger att det finns fortsatta utmaningar och utvecklingsområden med de 

kommunövergripande processerna lokalförsörjning och upphandling.  

 Nämnden har det övergripande samordnande ansvaret för kommunens arbete med 

barnkonventionen. Nämnden gör inte dokumenterad barnkonsekvensanalys i samband 

med att nämnden fattar beslut. 

9.5. Bedömning och rekommendationer 

Vår bedömning är att nämnden delvis säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de 

mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Nämnden har en begränsad 

måluppfyllelse. Granskningen har inte visat på avvikelser i övrigt. 

Vi bedömer att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet 

med styrmodellen. Granskningen har inte visat på några avvikelser. 

Vår bedömning är att nämnden säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med 

anvisningar. Granskningen har inte visat på några avvikelser.  

Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi ingen rekommendation till nämnden för kultur & 

fritid. 
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10. Nämnden för miljö & hälsoskydd 

10.1. Styrning 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

10.2. Uppföljning 

Nämnden för miljö & hälsoskydds arbete med och bidrag till uppfyllelse av KF-målen och 

byggnadsnämndens mål rapporteras av byggnadsnämnden. Inga avvikelser att notera utifrån 

kraven i kommunens styrmodell. 

10.3. Intern kontroll 

Nämnden för miljö & hälsoskydds arbete och uppföljning av internkontrollplan hanteras av 

byggnadsnämnden. Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll. 

10.4. Resultat av dialog med nämndens presidium 

Nedan återges väsentliga händelser och utmaningar från revisionens dialog med nämndens 

presidium.  

 Stora resurser har lagts på tillsyn vid restauranger på grund av pandemin. Ingen tillsyn 

har genomförts på vård- och omsorgsboenden. Tillsyn av mindre avlopp har 

nedprioriterats.  

 Byggförvaltningen och förvaltningen för miljö & hälsoskydd slogs den 1 januari 2020 

samman till en förvaltning. Presidiet uppger att sammanslagningen mellan 

förvaltningarna fungerat väl. Det uppges dock finnas utmaningar till följd av att 

nämnden inte beslutar om sin egen budget. Nämnden beslutar inte heller om 

internkontrollplan för sin verksamhet, men deltar i beredningen. Presidiet uppger att det 

finns en ojämn ansvarsfördelning mellan nämnderna.  

 Arbetet med barnkonventionen beskrivs vara inkorporerad i den lagstiftning som 

nämnden arbetar utifrån.  

10.5. Bedömning och rekommendationer 

Vår bedömning är att nämnden har säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål 

och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Granskningen har inte visat på avvikelser. 

Vi bedömer att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet 

med styrmodellen. Granskningen har inte visat på några avvikelser. 

Vi bedömer vidare att nämnden säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med 

anvisningar. Granskningen har inte visat på avvikelser. 

Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi ingen rekommendation till nämnden för miljö & 

hälsoskydd. 
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11. Nämnden för service 

11.1. Styrning  

Nämnden har inga egna nämndmål, utan har valt att utgå från de kommunövergripande målen. 

Nämndens arbete med de kommunövergripande målen beskrivs, men det görs ingen 

bedömning av måluppfyllelsen. Kommunens styrmodell anger inte hur styrelse och nämnder 

ska följa upp arbetet med nämndmålen. Alltså inga avvikelser att notera utifrån kraven i 

kommunens styrmodell. 

11.2. Uppföljning  

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

11.3. Intern kontroll 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll. 

11.4. Resultat av dialog med nämndens presidium 

Nedan återges väsentliga händelser och utmaningar från revisionens dialog med nämndens 

presidium.  

 Nämndens uppdrag är att leverera varor och tjänster till kommunens förvaltningar. Till 

uppdraget har det tillkommit transport av sjukvårdsmaterial. Förvaltningen har under 

året hyrt ut Tingsbergshallen för vaccinering och iordningställt lokalen för det 

ändamålet.  

 Presidiet uppger att strukturen på upphandlingar har förbättrats. Nämnden har 

genomfört dialoger med upphandlingsenheten kring hur de kan förbättra arbetet. En ny 

policy och riktlinje för inköp och upphandling har tagits fram.   

 Presidiet uppger att man genomfört utbildning inom barnkonventionen för att stärka 

kunskapen. I varje beslut ska konsekvensbeskrivning finnas med. Vidare uppges att 

det upplevs komplext att genomföra dialog med barn.  

11.5. Bedömning och rekommendationer 

Vår bedömning är att nämnden säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 

riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Kommunens styrmodell anger inte hur styrelse och 

nämnder ska följa upp arbetet med de kommunövergripande målen. Det är därför inte 

tillämpligt att bedöma nämndens måluppfyllelse i arbetet med de kommunövergripande målen. 

Granskningen har inte visat på avvikelser. 

Vi bedömer att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet 

med styrmodellen. Granskningen har inte visat på några avvikelser. 

Vår bedömning är att nämnden säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med 

anvisningar. Granskningen har inte visat på några avvikelser.  

Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi ingen rekommendation till nämnden för service.  



 

14 

 

12. Nämnden för teknik 

12.1. Styrning 

Samtliga sex nämndmål bedöms inte ha uppnåtts men vara på rätt väg. Det saknas utfall av 

flera indikatorer kopplade till samtliga nämndmål. Det är således inte tydligt vad bedömningen 

baseras på. Kommunens styrmodell anger inte hur styrelse och nämnder ska följa upp arbetet 

med nämndmålen. Inga avvikelser att notera i övrigt utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

12.2. Uppföljning 

Nämnden för teknik har en negativ avvikelse från budget om 4,7 miljoner kronor för den 

skattefinansierade verksamheten. I nämndens årsredovisning framgår att underskottet delvis 

beror på nya redovisningsprinciper som belastar året, ökade kostnader för inköpta tjänster 

samt ökade kostnader för underhåll. Av årsbokslutet framgår att nämnden inte avser vidta 

åtgärder utifrån budgetunderskottet med motiveringen att underskottet inte var möjligt att 

förutse samt inte är återkommande6. Inga avvikelser att i övrigt notera utifrån kraven i 

kommunens styrmodell.   

12.3. Intern kontroll 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll. 

12.4. Resultat av dialog med nämndens presidium 

Nedan återges väsentliga händelser och utmaningar från revisionens dialog med nämndens 

presidium.  

 Av nämndbudget 2021 framkommer att kompetensbristen är påtaglig inom vissa av 

nämndens verksamhetsområden. Presidiet uppger att nämnden arbetar med 

praktikplatser från grundskolenivå samt erbjuder praktik för elever från yrkeshögskolor 

för att locka medarbetare. Nämnden arbetar även med mentorskap och att ge möjlighet 

att klättra i karriären eller byta arbete inom förvaltningen.  

 Presidiet uppger att alla kommuner i Sverige kommer att få avsätta betydande kapital 

för att rusta upp vattenledningar. I Kungsbacka avsätts medel varje år för detta. 

Presidiet uppger att kommunen kommer att kunna finansiera detta. Det har genomförts 

en översikt över alla ledningar och utifrån det tagits fram en prioriteringslista.  

 Presidiet uppger att nämnden jobbat utifrån barnkonventionen länge. Arbetet har inte 

behövts ändras utifrån att konventionen blev svensk lag år 2020. Nyanställda får 

utbildning i barnkonventionen. Barns åsikter inkluderas bland annat när nämnden 

bygger lekplatser. Samtliga slutredovisningar följer upp hur förvaltningen arbetat med 

barnkonventionen.  

 

6 I underskottet om 4,8 miljoner ligger kostnader för 6,8 miljoner kronor för rivning och sanering i 

samband med investeringen i ny bro vid Borgmästargatan.  
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12.5. Bedömning och rekommendationer 

Vår bedömning är att nämnden delvis säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de 

mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Nämnden har en begränsad 

måluppfyllelse. Granskningen har inte visat på avvikelser i övrigt.  

Vi bedömer att nämnden delvis har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering utifrån 

styrmodellen. Nämnden har inte beslutat om åtgärder vid budgetunderskott i enlighet med 

kommunens styrprinciper. Granskningen har inte visat på några avvikelser i övrigt. 

Vår bedömning är att nämnden säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med 

anvisningar. Granskningen har inte visat på några avvikelser.  

Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi ingen rekommendation till nämnden för teknik. 
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13. Nämnden för vård & omsorg 

13.1. Styrning  

Måluppfyllelsen för de två nämndmålen har inte bedömts. Målvärden kopplat till indikatorerna 

har följts upp men det saknas en sammanvägd bedömning av huruvida målet är uppnått. I 

kommunens styrmodell anges inte hur styrelse och nämnder ska följa upp arbetet med de 

egna nämndmålen. Alltså inga avvikelser att notera i övrigt utifrån kraven i kommunens 

styrmodell.  

13.2. Uppföljning 

Inga avvikelser i övrigt att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

13.3. Intern kontroll 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll. 

13.4. Resultat av dialog med nämndens presidium 

Nedan återges väsentliga händelser och utmaningar från revisionens dialog med nämndens 

presidium.  

 Nämnden har bedrivit Kohort-vård7 på smedjans korttidsenhet under pandemin.  

 Pandemin har påverkat arbetsmiljön och verksamheterna har haft mindre möjlighet 

att flytta personal mellan avdelningar. Det har även varit hög sjukfrånvaro till följd av 

pandemin. 

 Kompetensförsörjning uppges vara en fortsatt utmaning för verksamheten.  

 Nämnden har under året genomfört en extern granskning av avtalsföljsamhet vid 

externa vård- och omsorgsboenden. Nämnden kommer fortsätta arbeta vidare utifrån 

resultaten i granskningen.       

 Verksamheten har anställt ytterligare en medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) för 

att utreda Lex Maria-anmälningar, då en MAS arbetar med uppföljning av externa 

utförare. 

13.5. Bedömning och rekommendationer 

Vår bedömning är att nämnden säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 

riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Nämndens arbete med målen har följts upp och 

kommenterats, men nämnden gör ingen bedömning av måluppfyllelsen. Kommunens 

styrmodell anger inte hur styrelse och nämnder ska följa upp arbetet med målen. Det är därför 

inte tillämpligt att bedöma nämndens måluppfyllelse i arbetet med nämndens mål.  

Granskningen har inte visat på avvikelser. 

Vi bedömer att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet 

med styrmodellen. Granskningen har inte visat på några avvikelser i övrigt. 

 

7 Kohortvård innebär att när man har bekräftad Covid-19 infektion hos flera patienter skapar en kohort. 

Detta innebär att flera patienter med samma sjukdom kan dela vårdrum, hygienutrymme och personal. 

Det vill säga att man isolerar kohorten i relation till övriga patienter. 
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Vår bedömning är att nämnden säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med 

anvisningar. Granskningen har inte visat på några avvikelser.  

Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi ingen rekommendation till nämnden för vård & 

omsorg. 
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14. Valnämnden 

14.1. Styrning 

Valnämnden omfattas inte av de kommunövergripande målen. Kommunfullmäktige har inte 

riktat direktiv till valnämnden. Alltså inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens 

styrmodell. 

14.2. Uppföljning 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

14.3. Intern kontroll 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll. 

14.4. Resultat av dialog med nämndens presidium 

Nedan återges väsentliga händelser och utmaningar från revisionens dialog med nämndens 

presidium.  

 Vid tid för dialog inväntade valnämnden instruktioner från Valmyndigheten tillsammans 

med Länsstyrelsen som beslutar vad valnämnden ska göra.  

 Presidiet uppger att nämnden sett över valdistrikten. Distrikten ska bestå av 1000-2000 

väljare.  

 Presidiet uppger att valnämndens arbete under året har stort fokus på säkerhetsfrågor. 

 Det kommer alltid vara minst fyra röstmottagare i vallokalerna. Valmyndigheten kräver 

minst tre. 

 Nämndens arbete har inte påverkats av barnkonventionen.   

14.5. Bedömning och rekommendationer 

Vi bedömer att nämnden har säkerställt en tillräcklig styrning i enlighet med styrmodell. 

Granskningen har inte visat på några avvikelser. 

Vi bedömer att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet 

med styrmodell. Granskningen har inte visat på några avvikelser. 

Vår bedömning är att nämnden säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med 

anvisningar. Granskningen har inte visat på några avvikelser.  

Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi ingen rekommendation till valnämnden. 
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15. Översikt – Bedömning per nämnd 
Nedan sammanställer vi våra bedömningar per nämnd utifrån granskningens revisionskriterier. 

Tabell 1. Sammanställd bedömning per nämnd och revisionskriterier. 

 
Styrning Uppföljning Intern kontroll 

 A1 A2 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 

KS          

BN          

FG          

GA          

IF          

KF          

MH          

SE          

TE          

VO          

VN          

  

 

Kriteriet uppfyllt          Delvis uppfyllt         Ej uppfyllt         Ej tillämpbart           Rekommendation riktas 

 

 

Beskrivning av kriterier 

A. Bedrivs verksamheten i enlighet med 

fullmäktiges mål och riktlinjer? 

A1. Nämndbudget fastställd i enlighet med 

styrmodell 

A2. Måluppfyllelse i arbetet med fullmäktiges 

och egna mål   

 

B. Tillräcklig uppföljning och rapportering i 

enlighet med krav i styrmodell 

B1. Följt upp nämndens målarbete per augusti 

och i årsredovisning 

B2. Följt upp nämndens ekonomi per april och 

augusti 

B3. Vid befarat underskott: Nämnden fattat 

beslut om åtgärder. 

 

B4. Kommunstyrelsen: Tillräcklig uppsikt över 

kommunens nämnder och bolag. 

 

C. Tillräckligt internkontrollarbete utifrån 

krav i anvisningar 

C1. Arbetat fram och dokumenterat en 

riskanalys 

C2. Fastställt internkontrollplan i enlighet med 

anvisningar 

C3. Nämndbehandlat årets internkontroll-

rapport i samband med årsredovisning 

 

  

    
R 
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16. Samlad bedömning 
Vår samlade bedömning är att kommunstyrelsen och nämnderna delvis säkerställt att 

verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Vi 

kan konstatera att kommunens nämnder har varierande måluppfyllelse samt att styrelse och 

nämnder i några av fallen inte har gjort en bedömning av måluppfyllelsen, vilket vi anser 

riskerar att försvåra styrningen. 

Vår samlade bedömning är vidare att kommunstyrelsen och nämnderna i huvudsak säkerställt 

en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet med styrmodellen. Vi konstaterar att det i 

kommunens styrmodell är otydligt hur styrelse och nämnder ska följa upp arbetet med de 

kommunövergripande målen och de egna nämndmålen. I dagsläget görs denna uppföljning 

på olika sätt i olika nämnder. Vi anser att detta kan riskera att försvåra uppföljningen av 

uppsatta mål. Då det inte finns krav på nämnderna att bedöma måluppfyllelsen i arbetet med 

de kommunövergripande målen eller de egna nämndmålen har vi i granskningen enbart 

kunnat anmärka på måluppfyllelsen hos de nämnder som antagit egna nämndmål samt 

bedömt dessa.  

Vi bedömer att kommunstyrelsen och nämnderna har säkerställt ett arbete med intern kontroll 

i enlighet med anvisningar.  

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att: 

 Förtydliga vad som ingår i kommunstyrelsens uppsiktsplikt, genom att exempelvis 

sammanställa hur styrelsens uppsikt över nämnder och bolag utövas 

 Tydliggöra hur styrelsens och nämndernas uppföljning av de kommunövergripande 

målen och nämndmålen ska ske.  

 

Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi inga rekommendationer till övriga nämnder.  

 

Göteborg den 21 mars 2022   

 

     

Elin Forså    Rebecka Rask 

Verksamhetsrevisor   Certifierad kommunal yrkesrevisor 

Ernst & Young AB   Ernst & Young AB  

 

 

 

Mikaela Bengtsson 

Certifierad kommunal yrkesrevisor 

Kvalitetssäkrare    

Ernst & Young AB  
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Bilaga 1. Bakgrund till granskningen 

Enligt God revisionssed ska den grundläggande granskningen ge underlag för att bedöma 

styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem 

och rutiner samt måluppfyllelse. Enligt God revisionssed handlar den grundläggande 

granskningen om frågor avseende hur styrelse och nämnder har: 

 Tolkat mål och uppdrag från fullmäktige och brutit ned dessa så att de fungerar som 

styrsignaler till verksamheten 

 Gjort en egen riskanalys 

 Följt upp och rapporterat verksamhetens resultat samt fattat beslut om åtgärder vid 

eventuella avvikelser 

 Arbetat med ekonomistyrning samt ekonomisk uppföljning och rapportering 

 Ett systematiskt arbete med sin interna kontroll avseende såväl verksamhet som 

redovisning 

 Tydliga beslutsunderlag och protokoll 

I revisorernas revisionsplan för 2020 beskrivs utgångspunkterna för den grundläggande 

granskningen. Granskningen har sin utgångspunkt i God revisionssed samt risker som 

framkommit i revisorernas risk- och väsentlighetsanalys. 

 

Ansvariga nämnder 

Granskningen avser verksamhetsår 2020 och avgränsas i enlighet med ställda revisionsfrågor. 

Samtliga nämnder i kommunen innefattas av granskningen. Granskningen omfattar inte 

granskning av säkerhet i redovisningssystem. Detta granskar revisorerna i löpande granskning 

som en del av redovisningsrevisionen.  

 

Metod och genomförande 

Granskningen har genomförts genom löpande insamling av fakta och iakttagelser. Insamling  

sker genom att revisorerna:  

 Löpande tar del av grundläggande dokument såsom mål- och budgetdokument,  

ekonomi- och verksamhetsrapporter, delårsrapporter, bokslut och protokoll.  

 Löpande för en dialog med nämnder och styrelse.  

Inom ramen för föreliggande granskning har en uppföljning av kommunfullmäktiges kommun-

övergripande mål till kommunstyrelsen och nämnderna genomförts. Utgångspunkten för 

uppföljningen är kommunstyrelsens respektive nämndernas årsredovisningar för 2020. I 

årsredovisningarna beskrivs bland annat hur kommunstyrelsen och nämnderna arbetat med 

att bidra till kommunfullmäktiges mål under året. 

 

Dialoger  

Kommunrevisionen har inom ramen för den grundläggande granskningen genomfört dialoger 

med samtliga nämnder samt kommunstyrelsen.  
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Bilaga 2. Kommunens styrmodell 

Kommunfullmäktige antog i juni 2020 kommunbudget 2021 och plan 2022–2023. År 2017 

antog kommunfullmäktige ”Vision 2030”. Visionen beskriver hur kommunen ska utvecklas fram 

till 2030 och lyfter fram ett antal utvecklingsområden. 

Utifrån visionen antar kommunfullmäktige kommunövergripande mål, direktiv samt 

övergripande planer och program. Kopplat till respektive kommunövergripande mål finns ett 

antal indikatorer för uppföljning av målen. De kommunövergripande målen preciseras i 

tillhörande fokusområden. Nämnderna kan bryta ned fokusområdena till egna nämndmål. 

Därefter utarbetar förvaltningarna genomförandeplaner som beskriver hur nämndmålen ska 

genomföras. Förvaltningarna ska följa upp genomförandeplanen och redovisa uppföljningen 

för nämnden. 

De kommunövergripande målen avser alla nämnder förutom valnämnden och 

överförmyndarnämnden. 

Kommunstyrelsen har en samordnande roll med ett särskilt ansvar för varje kommun-

övergripande mål. Övriga nämnder ska enligt kommunbudgeten aktivt arbeta för att bidra till 

måluppfyllelse. Kommunledningskontoret ansvarar för att sammanställa vad nämnderna gör 

för att bidra till måluppfyllelse samt att följa upp arbetet och göra en samlad analys. I figuren 

nedan illustreras styrmodellen: 

 

Figur: Kungsbacka kommuns styrmodell, hämtad från kommunbudget 2021. 
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16.1.1. Kommunövergripande mål och nämndmål 

Målkedjan utgår från kommunens vision som ska återspeglas i de kommunövergripande 

målen. De kommunövergripande målen antas årligen av kommunfullmäktige. Kommun-

fullmäktige har för 2021 antagit 5 kommunövergripande mål med 14 tillhörande fokusområden. 

Utifrån de övergripande målen kan kommunstyrelsen och nämnderna utarbeta nämndmål. 

Kommunfullmäktige beslutade i samband med antagandet av kommunbudgeten att 

valnämnden och nämnden för överförmyndare i samverkan inte omfattas av de kommun-

övergripande målen för 2021. 

16.1.2. Kommunfullmäktiges direktiv 

Utöver mål har kommunfullmäktige och nämnderna möjlighet att utarbeta direktiv. I kommun-

fullmäktiges budget 2021 utställs inga direktiv.  

16.2. Uppföljning och rapportering 

Kommunbudgeten ska följas upp i samband med kommunens årsredovisning samt den 

samlade uppföljningsrapporten per april (uppföljning och prognos) och delårsrapporten per 

augusti. Av ekonomistyrprinciperna (se avsnitt 2.3) som återfinns i kommunbudgeten framgår 

att uppföljningsrapporten per april enbart redovisas för kommunstyrelsen medan 

delårsrapporten per augusti även redovisas för kommunfullmäktige. 

I den samlade uppföljningsrapporten per april, kallad ”Uppföljning och prognos”, sker en upp-

följning och prognos av kommunstyrelsens och nämndernas ekonomi. De kommun-

övergripande målen följs upp i delårsbokslutet per augusti då uppföljning ska ske genom 

analys och prognos. 

Kommunstyrelsens och nämndernas egna budgetar ska följas upp i samband med 

nämndernas uppföljningsrapport per april, delårsrapport per augusti samt i respektive 

årsredovisning. Kommunstyrelsen och nämnderna kan enligt ekonomistyrningsprinciperna 

själva besluta om ytterligare uppföljning under året. 

Varje år följer förvaltningarna, verksamheterna och enheterna upp vad invånarna tycker om 

servicen och om vi lyckats förverkliga målen. Förutom den kvalitativa uppföljningen av 

verksamheten och hur omvärlden har påverkat arbetet bedöms måluppfyllelsen kvantitativt 

genom indikatorer. Varje förvaltnings uppföljning går vidare till den egna nämnden, där 

politikerna analyserar, diskuterar och sammanställer till nämndens årsredovisning. 

Kommunledningskontoret och kommunstyrelsen gör en analys av kommunens samlade 

resultat och sammanställer med nämndernas årsredovisning som grund kommunens 

gemensamma årsredovisning. 

16.2.1. Kommunstyrelsens uppsikt 

Av kommunstyrelsens reglemente framgår att styrelsen ska ha fokus på att bland annat ha 

uppsikt över andra nämnder och bolag. Uppsiktsplikten definieras inte närmare i reglementet 

eller i kommunens styrmodell.  
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16.3. Ekonomistyrprinciper 

I kommunbudget 2021 framgår ekonomistyrprinciper för kommunstyrelsen och nämnderna. 

Ekonomistyrprinciperna beskriver bland annat kommunstyrelsens och nämndernas 

ekonomiska ansvar, budgetansvar, taxor och avgifter samt hur resultatfonder kan användas. 

Av principerna framgår att kommunfullmäktige tilldelar kommunstyrelsen och nämnderna en 

nettoram för driften. Kommunstyrelsen och nämnderna ska enligt principerna ta ett 

självständigt ansvar för ekonomin. Nämnderna ska själva upprätta rutiner för budget-

uppföljning. Internkontrollplaner ska baseras på riskanalys och uppföljning ska beslutas av 

nämnden och rapporteras till kommunstyrelsen. 

Vidare framgår att vid ett befarat underskott ska förvaltningschefen utarbeta förslag till åtgärder 

som ska föreläggas nämnden. Nämnden är enligt principerna skyldiga att fatta beslut om 

åtgärder så att ramen inte överskrids. Om nämnden trots detta inte anser klara verksamheten 

inom tilldelad ram ska omedelbar rapportering ske till kommunstyrelsen. Därtill ska nämnderna 

göra uppföljningar med så täta intervaller som krävs för att ha en god kontroll. 

Ekonomistyrprinciperna beskriver även hur nämndernas resultatfonder kan användas. 

Kommunstyrelsen och nämnderna kan genom resultatfonderna täcka eventuella underskott. 

Totalt får resultatfonderna inte vara negativa. Vidare framgår att även ett underskott av 

nämndens totala nettobudget ska analyseras och orsaken redovisas.  

16.4. Intern kontroll 

Kommunstyrelsen och nämnderna ska enligt kommunens anvisningar för intern kontroll anta 

en internkontrollplan för nästkommande år senast i november.  

Av anvisningarna framkommer att respektive nämnd årligen ska identifiera och analysera 

väsentliga risker i den egna verksamheten. Riskanalysen utgör grund för internkontrollplanen 

och genomförs genom bedömning av sannolikhet och konsekvens per risk på en skala om 1–

4. I nämndernas internkontrollplaner återfinns både kommunövergripande och nämndspecifika 

risker. De kommunövergripande riskerna är utarbetade av processägare inom bland annat HR 

och ekonomi.  

Enligt anvisningarna för intern kontroll ska resultatet av nämndernas granskningsaktiviteter 

utifrån internkontrollplanen senast återrapporteras till styrelsen och nämnderna i samband 

med behandling av årsredovisningen. Återrapporteringen ska ske i form av en internkontroll-

rapport. 
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Bilaga 3: Källförteckning 

Dialoger med presidium 

• Kommunstyrelsen   2021-06-07 

• Byggnadsnämnden   2021-10-11 

• Nämnden för förskola & grundskola   2021-09-13 

• Nämnden för gymnasium & arbetsmarknad 2021-09-13 

• Nämnden för individ & familjeomsorg 2021-11-01 

• Nämnden för kultur & fritid  2021-09-13 

• Nämnden för miljö & hälsoskydd  2021-10-11 

• Nämnden för vård & omsorg  2021-11-01 

• Nämnden för service   2021-11-01 

• Nämnden för teknik   2021-10-11 

• Valnämnden _____________________________2021-11-01 

Dokumentförteckning  

• Anvisningar för intern kontroll. 

 

• Uppföljning och prognos per april. 

Årsredovisningar 2021 samt 

Uppföljningsrapport Intern kontroll 2021 

• Kommunstyrelsen 

• Byggnadsnämnden 

• Nämnden för kultur & fritid 

• Nämnden för förskola & grundskola 

• Nämnden för gymnasium & arbetsmarknad 

• Nämnden för individ & familjeomsorg 

• Nämnden för miljö & hälsoskydd 

• Nämnden för service 

• Nämnden för teknik 

• Nämnden för vård & omsorg 

Nämndbudgetar 2021 

• Kommunbudget 

• Kommunstyrelsen 

• Byggnadsnämnden 

• Nämnden för kultur & fritid 

• Nämnden för förskola & grundskola 

• Nämnden för gymnasium & arbetsmarknad 

• Nämnden för individ & familjeomsorg 

• Nämnden för miljö & hälsoskydd 

• Nämnden för service 

• Nämnden för teknik 

• Nämnden för vård & omsorg  
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Delårsrapporter per augusti 2021 Reglementen 

• Kommunens samlade delårsrapport 

• Kommunstyrelsen 

• Byggnadsnämnden 

• Nämnden för kultur & fritid 

• Nämnden för förskola & grundskola 

• Nämnden för gymnasium & arbetsmarknad 

• Nämnden för individ & familjeomsorg 

• Nämnden för miljö & hälsoskydd 

• Nämnden för service 

• Nämnden för teknik 

• Nämnden för vård & omsorg 

 

• Byggnadsnämnden 

• Kommunstyrelsen 

• Nämnden för kultur & fritid 

• Nämnden för förskola & grundskola 

• Nämnden för gymnasium & arbetsmarknad 

• Nämnden för individ & familjeomsorg 

• Nämnden för miljö & hälsoskydd 

• Nämnden för service 

• Nämnden för teknik 

• Nämnden för vård & omsorg 

 

 

Protokoll från kommunstyrelsen och nämnderna 

• Samtliga av kommunstyrelsen protokoll 2021 

• Samtliga av byggnämndens protokoll 2021 

• Samtliga av nämnden för förskola & grundskola protokoll 2021 

• Samtliga av nämnden för gymnasium och arbetsmarknad protokoll 2021 

• Samtliga av nämnden för individ & familjeomsorg protokoll 2021 

• Samtliga av nämnden för service protokoll 2021 

• Samtliga av nämnden för teknik protokolls 2021 

• Samtliga av nämnden för vård & omsorgs protokoll 2021 

• Samtliga av valnämndens protokoll 2021 
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Analys över hur reformen med förstelärare och lektorer har påverkat kvaliteten i 
undervisningen 
 

Förslag till beslut 
Nämnden tar del av informationen och antecknar den till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Det är svårt att se direkt hur elevresultat har påverkats av karriärsreformen nationellt och lokalt i 
Kungsbacka. Det finns däremot många nationella rapporter och forskningsresultat om effekterna av 
karriärstjänstreformen att tillgå. Lokalt kan man även se framgångsfaktorer som förändrat arbetssätt, 
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1.1 Sammanfattning 

I Nämndbudget 2021 beslutades om ett antal redovisningar/utredningar som 
förvaltningen skulle redovisa före arbetet med nämndbudget 2022. I denna rapport 
återfinns resultatet från utredningen Hur karriärstjänstreformen har påverkat 
kvaliteten i undervisningen.  

Det är svårt att se direkt hur elevresultat har påverkats av karriärsreformen 
nationellt och lokalt i Kungsbacka. Det finns däremot många nationella rapporter 
och forskningsresultat om effekterna av karriärstjänstreformen att tillgå. Lokalt kan 
man även se framgångsfaktorer som förändrat arbetssätt, utveckling av 
undervisningens kvalitet, mer fokus ute på enheterna på undervisningens kvalitet i 
både skola och förskola samt kompetens som stannat i Kungsbacka eller sökt sig hit  
vilket skulle kunna bero på karriärmöjligheterna i Kungsbacka kommun. 

Den nationella forskningen är tydlig vad gäller framgångsfaktorer och faktorer som 
leder till icke framgångsrika karriärtjänster: 

De huvudmän som är mer framgångsrika: 

• rekryterar förstelärare genomtänkt och transparent 

• tydliggör deras uppdrag för alla lärare (Transparens)  

• Låter förstelärare leda viktiga utvecklingsuppdrag. 

• Arenor där de kan utvecklas i sina uppdrag 

Ej framgångsrikt: 

• Enbart förstelärare pga att medarbetaren är ”Bästelärare”, dvs 
medarbetaren blir förstelärare enbart pga hen ären duktig lärare. 

• ”smussel” vid rekrytering (ingen transparens) 

• Otydliga uppdrag 

I Kungsbacka har vi utifrån ovan resultat därför infört en tydlig, seriös och 
transparant rekrytering, tydliga uppdrag för förstelärarna, Arenor för skolutveckling 
där förstelärare träffar rektorer och förstelärare får vägledning av våra lektorer 

Vi bedömer att det är ett samband att vi idag har fått ett stort fokus på 
undervisning och undervisningens kvalitet på våra skolor, men även på våra 
förskolor. Då detta varit framgångsrikt i grundskolan har vi även infört en 
mellanledarfunktion på förskolan som vi skall testa under en treårsperiod. Här ligger 
också fokus på undervisningens kvalitet. 

 
Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att nämnden tar del av informationen 
och antecknar den till protokollet 
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1.2 Uppdragsbeskrivning 

Hur karriärstjänstreformen har påverkat kvaliteten i undervisningen. 
 

1.3 Bakgrund 

Förstelärare och Lektorer är i Sverige karriärtjänster för särskilt yrkesskickliga lärare 
i grundskolan och gymnasiet. Karriärsteget infördes 2013 som en del av den så 
kallade karriärstegsreformen i syfte att skapa fler karriärmöjligheter för lärare och 
på så sätt göra yrket mer attraktivt. Förstelärare kan utses som antingen en fast 
tjänst eller som ett tidsbegränsat förordnande. 

Inom förskola och grundskola i Kungsbacka har vi idag, 22-04-26, totalt 101 
förstelärare. 3 Lektor som finansieras av det statliga bidraget, dvs 5000 kr per 
månad lönetillägg för en förstelärare och 10 000 kr per månad för en lektor. Vi har 
dessutom två samverkansdoktorander som vi hoppas få in som lektorer i vår 
organisation när deras utbildning är klar. 

1.3.1 Förutsättningarna för ett statsbidrag för karriärtjänster 

 Varje huvudman får varje år en bidragsram fastställd av Skolverket. Ramens storlek 
styrs av hur många elever huvudmannen sammanlagt har i sina skolenheter. Ju fler 
elever huvudmannen har desto större blir huvudmannens bidragsram. Detta räknas 
om varje år utifrån elevantalet. Detta kallas pott 1 och eleverna i gymnasiet räknas 
även i i denna. 

Det finns sedan 2019 även en pott 2, den har Kungsbacka ännu inte fått ta del av 
pga att vi inte uppfyller kriterierna. Skolverket utgår då ifrån elevernas 
socioekonomiska bakgrund på varje enskild skolenhet. Detta innebär att det kan 
variera vilka skolenheter som ingår i pott 2 mellan åren.  

Skolverkets kravspecifikation på en förstelärare: 

 har en lärarlegitimation som är utfärdad av Skolverket senast den dag hen 
blivit förstelärare 

 kan genom dokumentation redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med 
undervisning inom en eller flera anställningar inom skolväsendet. Kravet kan 
anses uppfyllt även om undervisningen har skett som obehörig, på 
fritidshem, eller på deltid. 

 har visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och 
har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sverige
https://sv.wikipedia.org/wiki/Grundskolan_i_Sverige
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gymnasium_(Sverige)
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 bedöms av huvudmannen som särskilt kvalificerad för undervisning och 
uppgifter som hör till undervisningen. 

En lektor: 

 har en lärarlegitimation som är utfärdad av Skolverket senast den dag hen 
blivit lektor 

 har en examen på forskarnivå (licentiat- eller doktorsexamen) som är 
utfärdad senast den dag hen blivit lektor 

 har visat pedagogisk skicklighet under minst fyra år som lärare inom 
skolväsendet. Kravet kan anses uppfyllt även om undervisningen har skett 
som obehörig, på fritidshem, eller på deltid. Lärare som har undervisat på 
universitet eller högskola behöver inte uppfylla detta krav.  

En förstelärare eller lektor ska ägna minst 50 procent av arbetstiden åt undervisning 
och uppgifter som hör till undervisningen. 

Uppgifter som hör till undervisningen, kan till exempel innebära att läraren: 

 ensam eller med kollegor planerar och följer upp undervisningen 

 bedömer, betygsätter eller dokumenterar elevers kunskapsutveckling 

 återkopplar elevers utveckling till elever eller vårdnadshavare. 

I övrigt är det upp till huvudmannen att utforma karriärtjänsterna så att det gynnar 
den egna verksamheten på bästa sätt. Det finns inga krav på att elevgrupperna som 
en lärare undervisar måste vara av en viss storlek. 

1.3.2 Vad säger forskningen just nu om karriärtjänstereformen?  

Sist i denna utredning finns referenslista till de utredningar, rapporter och 
Forskningsöversikter som ligger till grund för den information som nu beskrivs. 

Det är tydligt att om man hanterar karriärtjänsterna rätt så stärker förstelärare och 
lektorer kvalitén. Detta har skolverket, Stadskontoret med flera kommit fram till: 

1. Introduktionen av förstelärare stärker lärarprofessionen 

2.  Introduktionen av förstelärare stärker skolan som organisation 

Dock visar också översikterna att om det inte hanteras rätt kan det bli 
problematiskt. 

Tre varningsflaggor finns: Ingen transparent rekrytering, otydliga uppdrag och 
otydlighet från skolledning i varför försteläraren finns. 

Det visar dock goda framgångar om man hanterar karriärtjänsterna på rätt sätt, 
bland annat genom att: 

 Anpassa förstelärarens uppdrag utifrån skolans behov 
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För att nå framgång med förstelärares uppdrag behöver det vara tydligt utformat 
och anpassat efter lokala behov. Utgångspunkten är utvecklingsområden 
identifierade i det systematiska kvalitetsarbetet. Det är skolans huvudman som har 
ansvaret för att tillsätta försteläraren, utforma uppdraget och för att säkerställa att 
det genomförs. Huvudmannen avgör också var tjänsterna ska finnas. 

 Skapa förtroende för förstelärare genom rekryteringen 

Syftet med karriärreformen är att göra läraryrket mer attraktivt och att säkra en god 
undervisning för eleverna. En förutsättning för ett gott gemensamt arbete är att 
skolans personal har förtroende för hur tillsättningen av förstelärare går till och att 
den som får tjänsten har legitimitet. Rekryteringen bör därför vara transparent, ha 
tydliga urvalskriterier och alla ska veta vad som krävs för att få tjänsten. 

 Kommunicera hur försteläraren ska arbeta för skolutveckling 

All personal på skolan behöver bli informerade om vilka uppgifter försteläraren har i 
sitt uppdrag. Då blir det tydligt vilket stöd den enskilde läraren och hela skolans 
personal kan förvänta sig av försteläraren. I skolor där detta fungerar har 
förstelärare en stor legitimitet och andra lärare upplever att de bidrar till hela 
skolans utveckling. 

 Rektor och förstelärare behöver samarbeta 

Rektor ansvarar för det pedagogiska ledarskapet i skolan. Många rektorer låter 
förstelärare leda och handleda i utvecklingsuppdrag. Det kan innebära att planera, 
organisera och leda utvecklingsprocesser som berör flera eller all personal på 
skolan. För att ett sådant upplägg ska fungera och ge resultat är det viktigt med 
gemensamma mål och en tydlig ansvarsfördelning mellan rektor och förstelärare. 

 Låt försteläraren leda det kollegiala lärandet 

Lärare själva har en nyckelroll för att utveckla skolan. Genom att låta förstelärare 
leda lärares reflektioner och utveckling av sin undervisning ökar möjligheten till 
bestående och långsiktiga förändringar på skolan. Eftersom förstelärare undervisar 
har de dessutom en stor kännedom om den egna skolans inre förhållanden. Det har 
visat sig framgångsrikt när förstelärare handleder och driver kollegialt lärande inom 
exempelvis Matematiklyftet eller Läslyftet 

1.3.3 Hur ser det ut i Kungsbacka? 

Inom förskola grundskola i Kungsbacka har vi idag, 22-04-26, totalt 101 förstelärare. 
3 Lektor som finansieras av det statliga bidraget. Vi utöver detta har två 
samverkansdoktorander.  Sedan ht 21 har vi även mellanledare i förskolan som vi 
fördelat med 40% tjänst per rektor. De kommer att vara på försök i tre år och initialt 
arbetar de tillsammans med rektorerna och Lektorerna i projektet utmärkt 



Utredningar Nämndbudget 2022 Kungsbacka kommun 
 

7 
 

undervisning, som har som mål att stärka rektor och mellanledare att kollegialt med 
personalen på förskolan utveckla undervisningens kvalitet. 

I förvaltningens systematiska kvalitetsarbete framkom att i Kungsbacka har vi inte 
någon gemensam definition av undervisningens kvalitet och hur man kan analysera 
och utveckla den. Därför har förvaltningen tillsammans med Lektorerna, rektorerna 
och mellanledarna i skola och förskola arbetat med detta i ett utvecklingsprojekt 
som heter ”Hur vet du det”.  

Vi har i Kungsbacka en organisation som vår vetenskapliga ledare och Lektor, 
Helena Sagar leder, FLIS (Forskande Lektorer I Skolan). FLIS stöttar 
utvecklingsarbeten med rektorer, förstelärare, mellanledare och verksamhetschefer 
med hjälp av sin kompetens i vetenskaplig grund. 

Lektorerna har just nu starkt fokus på de två projekten ”Utmärkt undervisning” och 
”Hur vet du det?” som skall utveckla undervisningen kvalitet ytterligare och bygger 
på det kollegiala samarbetet mellan rektor, mellanledare och lärarna/förskollärarna. 

1.4 Problemformulering/syfte 

Syftet med utredningen är att den ska ge en bakgrund, se vad forskningen visar hur 
man bör organisera sina karriärtjänster för att nå framgång med 
karriärtjänstereformen, hur vi organiserat oss i Kungsbacka och hur det påverkar 
kvalitén i undervisningen. 

1.5 Resultat 

I Kungsbacka är införande av förstelärare och lektorer en bidragande orsak till att 
arbetet med att öka kvalitén i undervisningen har fått fokus och görs på 
vetenskaplig grund. 

Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att nämnden tar del av informationen 
och antecknar den till protokollet 

1.6 Referenslista och mer läsning om karriärsreformen 

 Skolverket rapport: Vem är försteläraren?  

 Skolverket rapport: Vad gör försteläraren?  

 Skolverket PM: Finns förstelärarna där de bäst behövs?  

 Skolverket: Delredovisning av uppdrag till regeringen om karriärvägar för 
lärare Pdf, 300 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 300 kB) 

 Statskontoret, delrapport 1: Uppföljning av karriärstegsreformen Länk till 
annan webbplats. 

https://www.skolverket.se/publikationer?id=3188
https://www.skolverket.se/publikationer?id=3423
https://www.skolverket.se/publikationer?id=3471
https://www.skolverket.se/download/18.31c292d516e7445866a40e5/1577967691886/Redovisning_15%20juni_2014_karriartjanster.pdf
https://www.skolverket.se/download/18.31c292d516e7445866a40e5/1577967691886/Redovisning_15%20juni_2014_karriartjanster.pdf
https://www.statskontoret.se/siteassets/rapporter-pdf/2015/201512.pdf
https://www.statskontoret.se/siteassets/rapporter-pdf/2015/201512.pdf
https://www.skolverket.se/download/18.31c292d516e7445866a40e5/1577967691886/Redovisning_15 juni_2014_karriartjanster.pdf
https://www.statskontoret.se/siteassets/rapporter-pdf/2015/201512.pdf
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 Statskontoret, delrapport 2: Uppföljning av karriärstegsreformen Länk till 
annan webbplats.  

 Statskontoret, delrapport 3: Uppföljning av karriärstegsreformen Länk till 
annan webbplats.  

 Ifau. Rapport 2020:3. Minskar lärarrörligheten och förbättras 
studieresultaten av karriärstegsreformen? Länk till annan webbplats, 
öppnas i nytt fönster. 

 Linnéuniversitetet, rapport: Följeforskning kring karriärlärarreformen i 
Kalmar, Nässjö, Vetlanda oc (1,2 MB) Pdf, 1 MB. (Pdf, 1 MB)  

 Linköpings universitet & Stockholms stad, rapport: Karriärtjänster för lärare, 
möjlighet eller hinder (2,1 MB) Pdf, 2 MB. (Pdf, 2 MB)  

 Kommunförbundet Skåne, rapport: Tillbaka i skolan som kommunlektor
Länk till annan webbplats.  

 Malmö stad: Förstelärarenkäten Rapport (4,1 MB) Pdf, 4 MB. (Pdf, 4 MB)  
 

 Regeringen, promemoria: Karriärvägar med mera i fråga om lärare i 
skolväsendet, U2012/4904/ Länk till annan webbplats. 

 Alvehus, J., Eklund, S., & Kastberg, G. (2019). Lärarkåren och förstelärarna. 
Splittrad, stärkt och styrd profession. Lund: Studentlitteratur. 

 Timperley, Helen. (2013). Det professionella lärandets inneboende kraft. 
Lund. 

 Håkansson, J & Sundberg, D. (2016). Utmärkt skolutveckling: forskning om 
skolförbättring och måluppfyllelse. Stockholm. 

 

https://www.statskontoret.se/siteassets/rapporter-pdf/2016/201601.pdf
https://www.statskontoret.se/siteassets/rapporter-pdf/2016/201601.pdf
https://www.statskontoret.se/publicerat/publikationer/publikationer-2017/uppfoljning-av-karriarstegsreformen.-delrapport-3/
https://www.statskontoret.se/publicerat/publikationer/publikationer-2017/uppfoljning-av-karriarstegsreformen.-delrapport-3/
https://www.ifau.se/globalassets/pdf/se/2020/r-2020-3-minskar-lararrorligheten-och-forbattras-studieresultaten-av-karriarstegsreformen.pdf
https://www.ifau.se/globalassets/pdf/se/2020/r-2020-3-minskar-lararrorligheten-och-forbattras-studieresultaten-av-karriarstegsreformen.pdf
https://www.ifau.se/globalassets/pdf/se/2020/r-2020-3-minskar-lararrorligheten-och-forbattras-studieresultaten-av-karriarstegsreformen.pdf
https://www.skolverket.se/download/18.31c292d516e7445866a40e6/1577967691962/Slutrapport%20Alvunger.pdf
https://www.skolverket.se/download/18.31c292d516e7445866a40e6/1577967691962/Slutrapport%20Alvunger.pdf
https://www.skolverket.se/download/18.31c292d516e7445866a40e2/1577967691344/Link%C3%B6pings%20universitet%20och%20Stockholms%20stad.pdf
https://www.skolverket.se/download/18.31c292d516e7445866a40e2/1577967691344/Link%C3%B6pings%20universitet%20och%20Stockholms%20stad.pdf
https://kfsk.se/larandeocharbetsliv/wp-content/uploads/sites/8/2016/09/Tillbaka-i-skolan-webb.pdf
https://kfsk.se/larandeocharbetsliv/wp-content/uploads/sites/8/2016/09/Tillbaka-i-skolan-webb.pdf
https://www.skolverket.se/download/18.31c292d516e7445866a40e4/1577967691541/Malm%C3%B6%20stad.%20Rapport%20f%C3%B6rstel%C3%A4rare..pdf
http://www.regeringen.se/49b726/contentassets/b0c754e5bd4e406d97c167167de6feaa/karriarvagar-m.m.-i-fraga-om-larare-i-skolvasendet
http://www.regeringen.se/49b726/contentassets/b0c754e5bd4e406d97c167167de6feaa/karriarvagar-m.m.-i-fraga-om-larare-i-skolvasendet
https://www.statskontoret.se/siteassets/rapporter-pdf/2016/201601.pdf
https://www.statskontoret.se/publicerat/publikationer/publikationer-2017/uppfoljning-av-karriarstegsreformen.-delrapport-3/
https://www.ifau.se/globalassets/pdf/se/2020/r-2020-3-minskar-lararrorligheten-och-forbattras-studieresultaten-av-karriarstegsreformen.pdf
https://www.skolverket.se/download/18.31c292d516e7445866a40e6/1577967691962/Slutrapport Alvunger.pdf
https://www.skolverket.se/download/18.31c292d516e7445866a40e2/1577967691344/Link%C3%B6pings universitet och Stockholms stad.pdf
https://kfsk.se/larandeocharbetsliv/wp-content/uploads/sites/8/2016/09/Tillbaka-i-skolan-webb.pdf
https://www.skolverket.se/download/18.31c292d516e7445866a40e4/1577967691541/Malm%C3%B6 stad. Rapport f%C3%B6rstel%C3%A4rare..pdf
http://www.regeringen.se/49b726/contentassets/b0c754e5bd4e406d97c167167de6feaa/karriarvagar-m.m.-i-fraga-om-larare-i-skolvasendet
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§ 74 Dnr 2022-00554 
Analys över hur reformen med förstelärare och lektorer har påverkat 
kvaliteten i undervisningen 

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

Sammanfattning av ärendet 
Det är svårt att se direkt hur elevresultat har påverkats av karriärsreformen nationellt 
och lokalt i Kungsbacka. Det finns däremot många nationella rapporter och 
forskningsresultat om effekterna av karriärstjänstreformen att tillgå. Lokalt kan man 
även se framgångsfaktorer som förändrat arbetssätt, utveckling av undervisningens 
kvalitet, mer fokus ute på enheterna på undervisningens kvalitet i både skola och 
förskola samt kompetens som stannat i Kungsbacka eller sökt sig hit vilket skulle 
kunna bero på karriärmöjligheterna i Kungsbacka kommun. 

Beslutsunderlag 
FG Utveckling & Kvalitets tjänsteskrivelse, 220427. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om arbetsutskottet kan notera informationen 
i protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Namnförslag ny förskola i Måå 

Förslag till beslut  
Den nya förskolan i Måå får namnet Äppelgårdens förskola 

Sammanfattning av ärendet 
En ny förskola för 120 barn ska byggas i Fjärås på fastighetsbeteckning Måå 3:13 och stå klar 2026. 
 
Namnförslaget Äppelgårdens förskola kommer från en arbetsgrupp som arbetar med en 
kommunövergripande namnsättningsprocess.  
 
Deras motivering till namnförslaget är: 

- detta var ett namnförslag som inkom från Fjärås Hembygdsgille 
- det har funnits äppelodling i närheten 
- området har vägnamn från olika äppelsorter 
- passar på en förskola 
- lätt att säga 

 

Beslutsunderlag 
FG Ekonomi & Planerings tjänsteskrivelse, 2022-04-24 

Beslutet skickas till 
Service fastighet 

 

Maria Andersson    Julia Tryggvadottir Tollesson 

Skolchef     Biträdande förvaltningschef 
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§ 71 Dnr 2022-00464 
Namnförslag ny förskola i Måå 

Förslag till beslut 
Den nya förskolan i Måå får namnet Äppelgårdens förskola. 

Sammanfattning av ärendet 
En ny förskola för 120 barn ska byggas i Fjärås på fastighetsbeteckning Måå 3:13 
och stå klar 2026. 

Namnförslaget Äppelgårdens förskola kommer från en arbetsgrupp som arbetar med 
en kommunövergripande namnsättningsprocess.  

Deras motivering till namnförslaget är: 

- detta var ett namnförslag som inkom från Fjärås Hembygdsgille 

- det har funnits äppelodling i närheten 

- området har vägnamn från olika äppelsorter 

- passar på en förskola 

- lätt att säga 

Beslutsunderlag 
FG Ekonomi & Planerings tjänsteskrivelse, 2022-04-24. 

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

Beslutet skickas till 
Service fastighet 
 



 
 

Datum 

2022-04-25 
Diarienummer 

FG 2022-00567 

 
 

 
FG Ekonomi & Planering 

Julia Tryggvadottir Tollesson 
0300-835303 
Bitr Förvaltningschef 

1 (1)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Namnförslag ny skola i Åsa 
 

Förslag till beslut  
Den nya skolan i Åsa får namnet Ölmevallaskolan 

Sammanfattning av ärendet 
En ny skola för 500 elever ska byggas i Åsa på fastighetsbeteckning Åsa 5:246 och stå klar 2026. 
 
Namnförslaget Ölmevallaskolan kommer från en arbetsgrupp som arbetar med en 
kommunövergripande namnsättningsprocess.  
 
Deras motivering till namnförslaget är: 
 

 Förslaget kommer från Ölmevalla hembygdsgille som har tagit hänsyn till att namnet skall ha 
koppling till platsen och fungera i både tal och skrift, det ska vara enkelt för både barn och 
vuxna att säga och komma ihåg. 

 ”Ölmevalla” är inte namnet på en viss plats utan är ett gammalt sockennamn som inkluderar 
hela området och går att härleda under många århundranden tillbaka i tiden. 

 Namnet Ölmevalla har kopplingar till platsen, både geografiskt och historiskt. 
 Idag finns Åsaskolan och Åsa Gårdsskolan i närområdet så det fungerar inte att ha en till skola 

som heter något med "Åsa" i namnet. 

Beslutsunderlag 
FG Ekonomi & Planerings tjänsteskrivelse, 2022-04-25 

Beslutet skickas till 
Service fastighet 

 

Maria Andersson    Julia Tryggvadottir Tollesson 

Skolchef     Biträdande förvaltningschef 
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§ 72 Dnr 2022-00567 
Namnförslag ny skola i Åsa 

Förslag till beslut 
Den nya skolan i Åsa får namnet Ölmevallaskolan. 

Sammanfattning av ärendet 
En ny skola för 500 elever ska byggas i Åsa på fastighetsbeteckning Åsa 5:246 och 
stå klar 2026. 

Namnförslaget Ölmevallaskolan kommer från en arbetsgrupp som arbetar med en 
kommunövergripande namnsättningsprocess.  

Deras motivering till namnförslaget är: 
 Förslaget kommer från Ölmevalla hembygdsgille som har tagit hänsyn till att 

namnet skall ha koppling till platsen och fungera i både tal och skrift, det ska 
vara enkelt för både barn och vuxna att säga och komma ihåg. 

 ”Ölmevalla” är inte namnet på en viss plats utan är ett gammalt sockennamn 

som inkluderar hela området och går att härleda under många århundranden 
tillbaka i tiden. 

 Namnet Ölmevalla har kopplingar till platsen, både geografiskt och historiskt. 
 Idag finns Åsaskolan och Åsa Gårdsskolan i närområdet så det fungerar inte 

att ha en till skola som heter något med "Åsa" i namnet. 

Beslutsunderlag 
FG Ekonomi & Planerings tjänsteskrivelse, 2022-04-25. 

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

Beslutet skickas till 
Service fastighet 
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§ 73 Dnr 2022-00550 
Uppföljning och prognos per april 2022 

Förslag till beslut 
Nämnden för Förskola och Grundskola godkänner uppföljning och prognos per april 
2022.  

Sammanfattning av ärendet 
Julia Tryggvadottir Tollesson, biträdande förvaltningschef föredrar ärendet. En mer 
utförlig redovisning kommer till nämndmötet. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det föreligger ett förslag till beslut, det 
vill säga skolchefens förslag och att arbetsutskottet bifaller det.  
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Telefon 0300-83 40 00 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Uppföljning och prognos per april 2022 
 

Förslag till beslut  
Nämnden för Förskola & Grundskola godkänner uppföljningen per april och prognos för 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Uppföljning och prognos per april är enklare än delårsrapporten i augusti. Vid rapportering av 
uppföljning per april rapporteras ekonomisk prognos för drift och investering.  

Förvaltningen har enligt uppdrag upprättat och lämnat rapporten enligt de anvisningar som finns för 
uppföljning per april.  

Nämnden prognostiseras inte med någon avvikelse mot budget för både drift och investeringarna. 
Alla tre pedagogiska områden prognostiserar sammanlagt med överskott på 11,7 miljoner vid årets 
slut. Coronapandemin har haft fortsatt påverka på prognosen då sjukskrivningstalen vid årets början 
var höga samtidigt som nämnden fått ta del av en tillfällig statliga sjuklöneersättningen. På totalen har 
nämnden blivit ersatta med 11,5 miljoner kronor första kvartalet i år. Ett anslag om 9,9 miljoner har 
tillförts nämnden under våren i form av ett statsbidrag, den så kallade Skolmiljarden. Då överskottet 
till del beror på tillfälliga intäkter och utmaningar väntas framöver är det viktigt att nämnden inte drar 
på sig för stora långsiktiga driftskostnader för att klara av att ha en budget i balans 2023. 
Nämnden har ett flertal planerade uttag ur resultatfond men dessa kompenseras av att de kommunala 
förskolorna och grundskolorna prognostiserar med överskott.  
Nämndens budget har 2022 anpassats efter den lägre befolkningsprognosen där nu prognosen stämmer 
bra med det verkliga utfallet. 
Prognosen bygger på vad som idag är känt kring riktade statsbidrag, ersättning för sjuklöner och barn- 
och elevprognoser och kan komma att förändras under året. 

Beslutsunderlag 
FG Ekonomi & Planerings tjänsteskrivelse, 2022-05-10 

Uppföljning och prognos april 2022, rapport 
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

 

 

Maria Andersson    Julia Tryggvadottir Tollesson 

Skolchef    Biträdande förvaltningschef 
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434 81 Kungsbacka 
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Stadshuset, Storgatan 37 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Skollokaler kan användas utanför skoltid 
 

Förslag till beslut  
Informationen antecknas till protokollet 

Sammanfattning av ärendet 
De lokaler vi redan har ska användas av fler och även utanför skoltid.  

Effektiv lokalanvändning innebär kortfattat att vi ska använda våra lokaler i större utsträckning och 
samutnyttja dessa i högre grad med andra i förvaltningar samt invånare i Kungsbacka kommun. 
Lyckas vi med det kan vi minska vårt behov av byggande, skapa stor nytta för oss medarbetare och 
våra invånare. Det handlar också om att hänvisa föreningar till kommunens lokaler i stället för att de 
får nya lokaler eller pengar för att underhålla sina egna lokaler vilket bidrar till ekonomiska 
besparingar för kommunen. Det handlar om att tillgängliggöra de lokaler som redan finns för fler för 
att stärka både sociala och den ekonomiska hållbarheten i samhället. 

I ett samarbete med Kultur & Fritid har ett arbete med förvaltningens enhetschefer startats för att våra 
lokaler ska användas mer utanför skoltid Arbetet har startats med att identifiering vilka lokaler som 
redan idag hyrs ut för att sedan gå vidare med sådant som skulle kunna hyras ut på sikt. Exempel på 
lokaler kan vara matsalar för stormöten, slöjdsalar och hemkunskapssalar för föreningar och 
studieförbund, lektionssalar för föreningar, elevkaféer för föreningar med mera.  

När lokalerna är identifierade behöver det skapas förutsättningar för att hyra ut dessa externt. För att en 
lokal ska kunna hyras ut utanför skoltid finns det parametrar att ta hänsyn till så som lås, larm och 
tillgänglighet. Vid nybyggnation eller ombyggnation skapas förutsättningar för samutnyttjande av 
lokaler från början.  

När detta är gjort behöver det tas fram objektspecifika ordningsregler, manualer med mera för att 
sedan tillgängliggör lokalen i kommunens gemensamma bokningssystem.  

När lokalen sedan hyrs ska det praktiska arbetet ska skötas av Kultur & Fritid men hyresintäkten ska 
gå till Förskola & Grundskola.  

Varlaskolan är den skola som kommer att vara först ut med detta arbetssätt.  

 



 KUNGSBACKA KOMMUN 
 2 (2) 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-04-24 

 

 

 

 

Maria Andersson    Julia Tryggvadottir Tollesson 

Skolchef     Biträdande förvaltningschef 
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§ 70 Dnr 2022-00556 
Skollokaler kan användas utanför skoltid 

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

Sammanfattning av ärendet 
De lokaler vi redan har ska användas av fler och även utanför skoltid.  

Effektiv lokalanvändning innebär kortfattat att vi ska använda våra lokaler i större 
utsträckning och samutnyttja dessa i högre grad med andra i förvaltningar samt 
invånare i Kungsbacka kommun. Lyckas vi med det kan vi minska vårt behov av 
byggande, skapa stor nytta för oss medarbetare och våra invånare. Det handlar också 
om att hänvisa föreningar till kommunens lokaler i stället för att de får nya lokaler 
eller pengar för att underhålla sina egna lokaler vilket bidrar till ekonomiska 
besparingar för kommunen. Det handlar om att tillgängliggöra de lokaler som redan 
finns för fler för att stärka både sociala och den ekonomiska hållbarheten i samhället. 

I ett samarbete med Kultur & Fritid har ett arbete med förvaltningens enhetschefer 
startats för att våra lokaler ska användas mer utanför skoltid Arbetet har startats med 
att identifiering vilka lokaler som redan idag hyrs ut för att sedan gå vidare med 
sådant som skulle kunna hyras ut på sikt. Exempel på lokaler kan vara matsalar för 
stormöten, slöjdsalar och hemkunskapssalar för föreningar och studieförbund, 
lektionssalar för föreningar, elevkaféer för föreningar med mera.  

När lokalerna är identifierade behöver det skapas förutsättningar för att hyra ut dessa 
externt. För att en lokal ska kunna hyras ut utanför skoltid finns det parametrar att ta 
hänsyn till så som lås, larm och tillgänglighet. Vid nybyggnation eller ombyggnation 
skapas förutsättningar för samutnyttjande av lokaler från början.  

När detta är gjort behöver det tas fram objektspecifika ordningsregler, manualer med 
mera för att sedan tillgängliggör lokalen i kommunens gemensamma 
bokningssystem.  

När lokalen sedan hyrs ska det praktiska arbetet ska skötas av Kultur & Fritid men 
hyresintäkten ska gå till Förskola & Grundskola.  

Varlaskolan är den skola som kommer att vara först ut med detta arbetssätt.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-04-24. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om arbetsutskottet kan notera informationen 
i protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Information om skolbusslinjerna läsåret 2022/23 
 

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

Sammanfattning av ärendet 
Skolbussarnas turer behöver årligen ses över och planeras om för att kunna tillgodose behoven av 
skolskjuts för de barn som går på anvisad skola. Nämnden informeras om förvaltningens pågående 
planering inför kommande år.  

Elever i förskoleklass och grundskolan har enligt skollagen rätt att gå på en skola som ligger nära 
hemmet och kommunen ser då till att en skolplats reserveras för barnen på en kommunal skola vilket 
brukar kallas anvisad skola. För att säkerställa alla barn skolgång finns i skollagen inskrivet att elever 
har rätt till skolskjuts utifrån vissa kriterier vilka är avstånd, funktionsnedsättning eller om vägen är 
trafikfarlig. Genom politiskt beslutade regler så har kommunen tagit ställning till i vilken omfattning 
skolskjuts ska ges.  

Skolskjuts till anvisad skola säkerställs genom särskilda skolbussar som hämtar upp elever på 
uppsamlingsplatser och lämnar dem vid de kommunala grundskolorna. Dessa turer planeras så de når 
de anvisade skolorna i förhållande till deras start- och sluttider. Skolbussarna kan inte hämta alla elever 
utan för vissa kan lokaltrafiken eller taxi vara ett alternativt färdsätt. Planeringen av skolbussarnas 
turer sköts av Hallandstrafiken i samråd med kommunen och bussbolag och pågår under vårterminen.  

Familjer har även rätt att välja annan skola än anvisad och då ansvarar familjen själv för att säkerställa 
att eleven kan ta sig till skolan genom den allmänna kollektivtrafiken eller på annat sätt. Kommunen 
erbjuder elever med lång skolväg ett linjetrafikkort. Elever inom gymnasiet erbjuds linjetrafikkort för 
att åka med den allmänna kollektivtrafiken. Elever som går på vald skola eller gymnasiet kan åka med 
skolbussarna i mån av plats.  

Beslutsunderlag 
FG Myndighet & Stöds tjänsteskrivelse, 2022-04-26 
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Beslutet skickas till 
- 

 

 

Maria Andersson     Frida Byrsten 

Förvaltningschef     Verksamhetschef Myndighet & Stöd 
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 75 Dnr 2022-00557 
Information om skolbusslinjerna läsåret 2022/23 

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

Sammanfattning av ärendet 
Skolbussarnas turer behöver årligen ses över och planeras om för att kunna tillgodose 
behoven av skolskjuts för de barn som går på anvisad skola. Nämnden informeras 
om förvaltningens pågående planering inför kommande år.  

Elever i förskoleklass och grundskolan har enligt skollagen rätt att gå på en skola 
som ligger nära hemmet och kommunen ser då till att en skolplats reserveras för 
barnen på en kommunal skola vilket brukar kallas anvisad skola. För att säkerställa 
alla barn skolgång finns i skollagen inskrivet att elever har rätt till skolskjuts utifrån 
vissa kriterier vilka är avstånd, funktionsnedsättning eller om vägen är trafikfarlig. 
Genom politiskt beslutade regler så har kommunen tagit ställning till i vilken 
omfattning skolskjuts ska ges.  

Skolskjuts till anvisad skola säkerställs genom särskilda skolbussar som hämtar upp 
elever på uppsamlingsplatser och lämnar dem vid de kommunala grundskolorna. 
Dessa turer planeras så de når de anvisade skolorna i förhållande till deras start- och 
sluttider. Skolbussarna kan inte hämta alla elever utan för vissa kan lokaltrafiken 
eller taxi vara ett alternativt färdsätt. Planeringen av skolbussarnas turer sköts av 
Hallandstrafiken i samråd med kommunen och bussbolag och pågår under 
vårterminen.  

Familjer har även rätt att välja annan skola än anvisad och då ansvarar familjen själv 
för att säkerställa att eleven kan ta sig till skolan genom den allmänna 
kollektivtrafiken eller på annat sätt. Kommunen erbjuder elever med lång skolväg ett 
linjetrafikkort. Elever inom gymnasiet erbjuds linjetrafikkort för att åka med den 
allmänna kollektivtrafiken. Elever som går på vald skola eller gymnasiet kan åka 
med skolbussarna i mån av plats.  

Beslutsunderlag 
FG Myndighet & Stöds tjänsteskrivelse, 2022-04-26. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om arbetsutskottet kan notera informationen 
i protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Motion om havet, skolmat och näringslivsutveckling i Kungsbacka (MP), KS 2022-
00065 
 

Förslag till beslut i Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige bifaller motionen med hänvisning till att det ligger i linje med kommunens 
befintliga arbete med att tillhandahålla måltider där både miljö- och hållbarhetsaspekter vägts in.  

Sammanfattning av ärendet 
Maria Losman (MP) har inkommit med en motion om att kommunen ska verka för att främja 
etablering av en långsiktigt ekosystemanpassad vattenbruksnäring i kommunen, aktivt söka efter 
företag som vill utveckla lokal mat från havet, erbjuda sig att vara test-kund för sådana produkter i 
måltidsverksamheten samt uppmuntra anbudsgivare att erbjuda kommunen sådan mat när den finns 
kommersiellt tillgänglig och blivit uppskattad av matgäster. 
 

Nämnden för Förskola & Grundskola har ombetts att yttra sig senast den 10:e juni till 
kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
FG Myndighet & Stöds tjänsteskrivelse, 2022-04-25 

KSAU, 2022-03-01, § 76 

Motion från Maria Losman (MP) om havet, skolmat och näringslivsutveckling i Kungsbacka, 2022-01-
13 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Beskrivning av ärendet 
En motion har inkommit vilken föreslår ett antal insatser för att kommunen ska verka för att främja 
etablering av en långsiktigt ekosystemanpassad vattenbruksnäring i kommunen och havsmat.  

I Skolverkets allmänna råd för förskolan framgår att förskolan ska servera varierade och näringsriktiga 
måltider jämnt fördelade över dagen. I skollagen står att eleverna i grundskolan ska erbjudas 
näringsriktiga måltider.  

I Kungsbacka kommun är förvaltningen för Service ansvarig för att tillhandahålla måltider på 
förskolor, fritidshem och grundskolor. De har anställd måltidspersonal och hanterar även inköp av 
råvaror. Genom ett avtal mellan förvaltningen för Förskola & Grundskola och Service har tjänsten 
reglerats. FG är beställare och Service utförare. Serviceförvaltningen planerar matsedel och 
säkerställer att Livsmedelsverkets rekommendationer för målgruppen följs. I avtalet regleras även 
hållbarhetsarbete vilket bland annat innefattar att ekologiska livsmedel ska användas i enlighet med 
politiska mål och beslut och beaktande av klimatpåverkan. Genom brukarråd, elevråd och matråd kan 
föräldrar och elever ha en möjlighet att påverka matsedeln. I motionen framgår att Kungsbacka 
kommun redan arbetar med hållbarhetsfrågor kring skolmaten. Bland annat finns framtaget material 
för att främja dialog om skolmaten och inspirera till samtal med barn och unga kring kopplingen till 
hälsa, konsumtion, etik, samhälle och miljö. Miljö- och hållbarhetsarbetet inom skolmåltiden har bland 
annat en grund i kommunens budget där det finns uttryckt att kommunens hållbarhetsarbete ska utgå 
ifrån de nationella miljömålen och att kommunen ska anpassa miljöarbetet och de globala 
hållbarhetsmålen. 

Förvaltningen ser utifrån skollagen inga hinder för att en specifik typ av mat, exempelvis baserad på 
råvaror från havet, serveras på förskolor och skolor så länge den uppfyller kraven på näringsriktighet, 
uppskattas av barn och unga, kan tillhandahållas inom en rimlig budget och att måltiderna utformas 
utifrån andra politiska mål inom exempelvis hållbarhet och miljö. I motionen föreslås olika insatser 
som rör näringslivet och inköp/upphandling vilka idag inte hanteras inom nämndens uppdrag gällande 
måltider. Vid kontakter med Serviceförvaltningen framkommer att de bedömer att förslagen ligger i 
linje med i linje med kommunens mål och vilja att servera hållbara, klimatsmarta och näringsriktiga 
måltider. Näringsriktigheten i denna typ av mat verkar inte heller utgöra ett problem. De ser att i ett 
första steg kan en omvärldsbevakning göras för att se hur långt andra kommuner kommit samt 
undersöka vilka lokala företag som finns och möjligt samarbete.  

 

Maria Andersson      Frida Byrsten 

Skolchef      Verksamhetschef Myndighet & Stöd 



Begäran om yttrande 

Ärenderubrik Motion om havet, skolmat och 
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Begäran om yttrande avser Nämnden för Service 
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Nämnden för Förskola & Grundskola 
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§ 76 Dnr 2022-00065 
Remittering av motion från Maria Losman (MP) om havet, skolmat och 
näringslivsutveckling i Kungsbacka 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till nämnden för Service, 
nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad och nämnden för Förskola & 
Grundskola för yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Maria Losman (MP) har inkommit med en motion om att kommunen ska verka för 
att främja etablering av en långsiktigt ekosystemanpassad vattenbruksnäring i 
kommunen, aktivt söka efter företag som vill utveckla lokal mat från havet, erbjuda 
sig att vara test-kund för sådana produkter i måltidsverksamheten samt uppmuntra 
anbudsgivare att erbjuda kommunen sådan mat när den finns kommersiellt tillgänglig 
och blivit uppskattad av matgäster. 

Motionen anmäldes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 8 februari 2022. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige, 2022-02-08, § 13 
Motion från Maria Losman (MP) om havet, skolmat och näringslivsutveckling i 
Kungsbacka, 2022-01-13 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det.  

Beslutet skickas till 
Nämnden för Service, nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, nämnden för 
Förskola & Grundskola 
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§ 13 Dnr 2022-00065 
Anmälan av motion från Maria Losman (MP) om havet, skolmat och 
näringslivsutveckling i Kungsbacka 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Maria Losman (MP) har inkommit med en motion om att kommunen ska verka för 
att främja etablering av en långsiktigt ekosystemanpassad vattenbruksnäring i 
kommunen. Motionären vill att kommunen aktivt ska söka efter företag som vill 
utveckla lokal mat från havet och erbjuda sig att vara test-kund för sådana produkter 
i måltidsverksamheten samt uppmuntra anbudsgivare att erbjuda kommunen sådan 
mat när den finns kommersiellt tillgänglig och blivit uppskattad av matgäster. 

Beslutsunderlag 
Motion från Maria Losman (MP) om havet, skolmat och näringslivsutveckling i 
Kungsbacka, 2022-01-13 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan remittera 
motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att 
kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



Motion från Miljöpartiet om 

Havet, skolmat och näringslivsutveckling i Kungsbacka 

Jordens yta består av cirka en tredjedel land och resten vatten. Den mesta mat vi människor 

äter är producerad på land. Bara ungefär 2% kommer från havet i form av fisk, ryggradslösa 

djur och alger. Samtidigt har vi problem med utfiskning av de arter vi vant oss vid att äta och 

en pågående klimatförändring som förändrar förutsättningarna för livet i haven. 

Kungsbacka är en kustkommun med behov av företagande lokalt för att minska pendling till 

arbetsplatser utanför kommunen. 

Kungsbacka arbetar redan med hållbarhetsfrågor kring skolmaten. Bland annat ska fisk vara 

hållbarhetscertifierad enligt MSC – Marine Stewardship Council och måltiderna ska ha lågt 

klimatavtryck. Men havet innehåller mycket mer än fisk och exklusiva skaldjur, som har 

potential att vara god, klimatsmart och spännande mat. Projekt ”Scary Seafood” i Västra 

Götaland har identifierat flera sådana ryggradslösa djur och alger. 

Som allt nytt kan det kännas ovant. Restauranger kan experimentera med menyer, och det 

kan också kommunens kök. Dels måltidsverksamheten i sig, men också kopplat till 

undervisningen.  

Den här näringslivsutvecklingen behöver ske i samarbete med forskning så att uttagen ur 

havet sker inom ekosystemens gränser. Det är också väsentligt att lokala aktörer, 

yrkesfisket, fritidsfisket, båtägare, friluftsmänniskor, naturvårdare med flera får chans att 

mötas och föra dialog om hur alla de värden som havet bidrar med kan brukas på ett klokt 

och ekosystemanpassat sätt. 

Kommunen kan också ställa upp som testkund för havsprodukter. Det kan göras på flera 

sätt, t ex i upphandlingar under direktupphandlingsgränsen eller i utvecklingsprojekt. 

Miljöpartiet ser goda möjligheter med havsmat, i samarbete med forskning så att skördar 

från havet inte utarmar den biologiska mångfalden. Kommunen har en roll att spela för 

näringslivsutveckling både för matproducenter och turism, och vi föreslår därför; 

- Att kommunen verkar för att främja etablering av en långsiktigt ekosystemanpassad 

vattenbruksnäring i kommunen. 

- Att kommunen aktivt söker efter företag som vill utveckla lokal mat från havet. 

-  Att kommunen erbjuder sig att vara test-kund för sådana produkter i 

måltidsverksamheten. 

- Att kommunen uppmuntrar anbudsgivare att erbjuda kommunen sådan mat när den 

finns kommersiellt tillgänglig och blivit uppskattad av matgäster. 

 

2022-01-13 

Maria Losman, Clas Rosander, Elisabeth Sahlsten, Jan Riise 
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§ 78 Dnr 2022-00350 
Motion om havet, skolmat och näringslivsutveckling i Kungsbacka 
(MP), KS 2022-00065 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige bifaller motionen med hänvisning till att det ligger i linje med 
kommunens befintliga arbete med att tillhandahålla måltider där både miljö- och 
hållbarhetsaspekter vägts in.  

Sammanfattning av ärendet 
Maria Losman (MP) har inkommit med en motion om att kommunen ska verka för 
att främja etablering av en långsiktigt ekosystemanpassad vattenbruksnäring i 
kommunen, aktivt söka efter företag som vill utveckla lokal mat från havet, erbjuda 
sig att vara test-kund för sådana produkter i måltidsverksamheten samt uppmuntra 
anbudsgivare att erbjuda kommunen sådan mat när den finns kommersiellt tillgänglig 
och blivit uppskattad av matgäster. 

Nämnden för Förskola & Grundskola har ombetts att yttra sig senast den 10:e juni till 
kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
FG Myndighet & Stöds tjänsteskrivelse, 2022-04-25. 
KSAU, 2022-03-01, § 76. 
Motion från Maria Losman (MP) om havet, skolmat och näringslivsutveckling i 
Kungsbacka, 2022-01-13. 

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

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Reviderad delegeringsförteckning 
 

Förslag till beslut i nämnden för Förskola & Grundskola 
Reviderad delegeringsförteckning antas.  

Sammanfattning av ärendet 
Delegeringsförteckningen anger vilka beslut som nämnden överlämnar till förvaltningen att fatta beslut 
om. I förteckningen framgår vilka beslut som förvaltningschef i sin tur får vidaredelegera till annan 
tjänsteperson. Överyn av delegeringsförteckningen ska ske minst en gång per år.  

Förvaltningen har gjort en översyn av delegeringsförteckningen för att anpassa denna till kommunens 
gemensamma grundmall. Utöver detta har även tillkommit vissa förslag till förändringar och 
förtydliganden. 

 

Beslutsunderlag 
FG Myndighet & Stöds tjänsteskrivelse, 2022-04-26 

Föreslagna förändringar delegeringsförteckning, 2022-04-26 

Beslutet skickas till 
- 

Beskrivning av ärendet 
Nämndens delegationsförteckning bygger i huvudsak på vidaredelegation till förvaltningschef för 
vidaredelegation till annan tjänsteperson. I förteckningen framgår det i spalten ”Med rätt att 

vidaredelegera” med ett kryss (x) i vilka beslut som nämnden tillåter vidaredelegation. 
Förvaltningschef fattar ett särskilt beslut om vidaredelegation efter nämndens beslut. Detta möjliggör 
snabbare förändringar vid exempelvis inre organisationsförändringar när förvaltningen väljer att 
centralisera eller decentralisera olika processer eller handläggning.  
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Grunden är att alla delegeringsbeslut ska redovisas till nämnden löpande. Men nämnden kan själva 
besluta om att vissa typer av ärenden ska redovisas samlat vid vissa tillfällen eller inte alls.  

Kommunledningskontoret ser regelbundet över den kommungemensamma mallen för delegation där 
de rekommenderar vissa gemensamma skrivningar för att skapa en likvärdighet i kommunen. Detta 
förslag har legat till grund för delar av de förändringar som föreslås och framgår nedan.  

Föreslagna ändringar 
Nedan redogörs för de föreslagna ändringarna i delegeringsförteckningen. Förändringarna framgår 
också i bilaga där text som utgår är överstruken och ny text är blå.  

Inledning 

Den inledande texten i delegeringsförteckningen sätter upp regler och ramar för delegationen allmänt. 
Ett förslag till kommungemensam skrivning finns och ändringsförslagen utgår från detta.  

Tidigare har delegeringsförteckningen även inledningsvis innehållit en allmän information, denna har 
nu flyttats sist i dokumentet – 4. Allmänt om delegering.  

 

Avsnitt 1 Bestämmelser för nämndens delegering 

1.1 Villkor för delegat 

Texten har justerats utifrån kommungemensam skrivning. 

1.2 Förfall för delegat 

Texten har justerats utifrån kommungemensam skrivning. 

1.7 Anmälan om delegeringsbeslut 

Texten har justerats utifrån kommungemensam skrivning. 

1.8 Efterlevnad och uppföljning 

Texten har justerats utifrån kommungemensam skrivning. Förtydligar uppföljningsansvaret.  

 

Avsnitt A Verksamhet 

A 2. Beslut angående rätt till utbildning, skolplikt och skolplacering 

A 2.8- Utgår då det bedöms inte vara en korrekt tillämpning av regelverket  

A 2.18- Justering görs så beslut om tillträdesförbud omfattar både förskola och skola och inte 
begränsas till enbart vårdnadshavare. Laghänvisning styrks också då hänvisning ej är relevant.  

Avsnitt A 11 Förhindra smittspridning 
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Nämnden har tidigare beslutat om delegation utifrån tillfälliga regler som tillkommit i och med 
pandemin. Vid beslutet framgick att delegationen upphör när förordningen slutar gälla.  

A 11.1 och 11.2 I och med förändringar i förordningen finns inte längre möjlighet att ta beslut om att 
bedriva fjärr- och distansundervisning och därmed utgår punkt A 11.1 och 11.2. Den tillfällig 
förordningen gäller till 31 juli 2022 och det är fortfarande möjligt att besluta om anpassat schema och 
förlänga skoldagen, förlänga läsåret, genomföra lovskola och ge undervisning på helger.   

 

Avsnitt B Allmänt 

B 2 om ledamöters deltagande i aktiviteten- Texten har justerats utifrån kommungemensam skrivning. 

B 11 – B 15 gällande beslut kring personuppgifter- Endast redaktionell ändring av laghänvisning 

 

Avsnitt C Ekonomi 

C 2 om att teckna avtal– Förändring av innehåll till en mer allmän skrivning kring avtal där 
maxbegränsning tas bort och istället hänvisas till att avtal ska tecknas inom ramen för tilldelad budget. 
Vid exempelvis avrop på ramavtal eller vid direktupphandling finns interna regler som styr hur detta 
får ske.  

C 3 om rekvisitioner- Utgår då det ej överensstämmer med hur rutin för rekvisitioner ser ut i 
kommunen idag. Finns ej heller delegerat i andra nämnder.  

C 4 om konsultarbeten - Utgår då konsulter i första hand finns upphandlat på ramavtal och avropas på 
detta. Bedöms inte behöva delegeras.  

C 7 om bidrag till deltagande i aktiviteter- Utgår då det idag inte finns någon central budget för bidrag 
och behovet inte bedöms finnas.  

C 11 om fördelning av reservmedel i driftsbudget- Utgår då punkten bedöms inrymmas i C 5 där 
förvaltningschef beslutar om budget med fördelning på verksamhetsnivå.  

 

Avsnitt D Personal 

Kommunledningskontoret och HR har sett över delegeringsförteckningen och lämnat förslag till en 
kommungemensam grund för delegation inom personalområdet vilket varit utgångspunkten för 
föreslagna förändringar.  

D 1 Anställning av personal direkt underställda förvaltningschef- justering där punkt D1 och D2 slås 
ihop så chefer och övrig personal inte längre delas på två rader.   
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D 3- D 6 rör anställning av olika personalgrupper förslaget är att dessa slås ihop till en gemensam 
delegeringspunkt ”Övriga medarbetare” där förvaltningschef i sin vidaredelegation reglerar vilken 

chefsnivå som får anställa.  

D 8 a Ändras till Avstängning  

D 9 -D 11 Ändrad formulering 

D 12- Ändrad formulering och tidsbegränsning tas bort.  

D 13- D 15 – Utgår då det ej bedöms behöva vara delegeringsbeslut.  

 

 

Maria Andersson     Frida Byrsten 

Förvaltningschef     Verksamhetschef Myndighet & Stöd 
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§ 77 Dnr 2022-00583 
Reviderad delegeringsförteckning 

Förslag till beslut 
Reviderad delegeringsförteckning antas.  

Sammanfattning av ärendet 
Nämndens delegationsförteckning bygger i huvudsak på vidaredelegation till 
förvaltningschef för vidaredelegation till annan tjänsteperson. I förteckningen 
framgår det i spalten ”Med rätt att vidaredelegera” med ett kryss (x) i vilka beslut 

som nämnden tillåter vidaredelegation. Förvaltningschef fattar ett särskilt beslut om 
vidaredelegation efter nämndens beslut. Detta möjliggör snabbare förändringar vid 
exempelvis inre organisationsförändringar när förvaltningen väljer att centralisera 
eller decentralisera olika processer eller handläggning.  

Grunden är att alla delegeringsbeslut ska redovisas till nämnden löpande. Men 
nämnden kan själva besluta om att vissa typer av ärenden ska redovisas samlat vid 
vissa tillfällen eller inte alls.  

Kommunledningskontoret ser regelbundet över den kommungemensamma mallen 
för delegation där de rekommenderar vissa gemensamma skrivningar för att skapa en 
likvärdighet i kommunen. Detta förslag har legat till grund för delar av de 
förändringar som föreslås och framgår nedan.  

Föreslagna ändringar 

Nedan redogörs för de föreslagna ändringarna i delegeringsförteckningen. 
Förändringarna framgår också i bilaga där text som utgår är överstruken och ny text 
är blå.  

Inledning 

Den inledande texten i delegeringsförteckningen sätter upp regler och ramar för 
delegationen allmänt. Ett förslag till kommungemensam skrivning finns och 
ändringsförslagen utgår från detta.  

Tidigare har delegeringsförteckningen även inledningsvis innehållit en allmän 
information, denna har nu flyttats sist i dokumentet – 4. Allmänt om delegering.  

Avsnitt 1 Bestämmelser för nämndens delegering 

1.1 Villkor för delegat 

Texten har justerats utifrån kommungemensam skrivning. 

1.2 Förfall för delegat 

Texten har justerats utifrån kommungemensam skrivning. 

1.7 Anmälan om delegeringsbeslut 

Texten har justerats utifrån kommungemensam skrivning. 

1.8 Efterlevnad och uppföljning 
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Texten har justerats utifrån kommungemensam skrivning. Förtydligar 
uppföljningsansvaret.  

Avsnitt A Verksamhet 

A 2. Beslut angående rätt till utbildning, skolplikt och skolplacering 

A 2.8- Utgår då det bedöms inte vara en korrekt tillämpning av regelverket  

A 2.18- Justering görs så beslut om tillträdesförbud omfattar både förskola och skola 
och inte begränsas till enbart vårdnadshavare. Laghänvisning styrks också då 
hänvisning ej är relevant.  

Avsnitt A 11 Förhindra smittspridning 

Nämnden har tidigare beslutat om delegation utifrån tillfälliga regler som tillkommit 
i och med pandemin. Vid beslutet framgick att delegationen upphör när förordningen 
slutar gälla.  

A 11.1 och 11.2 I och med förändringar i förordningen finns inte längre möjlighet att 
ta beslut om att bedriva fjärr- och distansundervisning och därmed utgår punkt A 
11.1 och 11.2. Den tillfällig förordningen gäller till 31 juli 2022 och det är 
fortfarande möjligt att besluta om anpassat schema och förlänga skoldagen, förlänga 
läsåret, genomföra lovskola och ge undervisning på helger.   

Avsnitt B Allmänt 

B 2 om ledamöters deltagande i aktiviteten- Texten har justerats utifrån 
kommungemensam skrivning. 

B 11 – B 15 gällande beslut kring personuppgifter- Endast redaktionell ändring av 
laghänvisning 

Avsnitt C Ekonomi 

C 2 om att teckna avtal– Förändring av innehåll till en mer allmän skrivning kring 
avtal där maxbegränsning tas bort och istället hänvisas till att avtal ska tecknas inom 
ramen för tilldelad budget. Vid exempelvis avrop på ramavtal eller vid 
direktupphandling finns interna regler som styr hur detta får ske. Förslaget innebär 
också att avtal ej ska redovisas till nämnden.  

C 3 om rekvisitioner- Utgår då det ej överensstämmer med hur rutin för rekvisitioner 
ser ut i kommunen idag. Finns ej heller delegerat i andra nämnder.  

C 4 om konsultarbeten - Utgår då konsulter i första hand finns upphandlat på 
ramavtal och avropas på detta. Bedöms inte behöva delegeras.  

C 7 om bidrag till deltagande i aktiviteter- Utgår då det idag inte finns någon central 
budget för bidrag och behovet inte bedöms finnas.  

C 11 om fördelning av reservmedel i driftsbudget- Utgår då punkten bedöms 
inrymmas i C 5 där förvaltningschef beslutar om budget med fördelning på 
verksamhetsnivå.  

C12- Förlag att dessa beslut inte ska redovisas till nämnden.  

Avsnitt D Personal 
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Kommunledningskontoret och HR har sett över delegeringsförteckningen och lämnat 
förslag till en kommungemensam grund för delegation inom personalområdet vilket 
varit utgångspunkten för föreslagna förändringar.  

D 1 Anställning av personal direkt underställda förvaltningschef- justering där punkt 
D1 och D2 slås ihop så chefer och övrig personal inte längre delas på två rader.   

D 3- D 6 rör anställning av olika personalgrupper förslaget är att dessa slås ihop till 
en gemensam delegeringspunkt ”Övriga medarbetare” där förvaltningschef i sin 

vidaredelegation reglerar vilken chefsnivå som får anställa.  

D 8 a Ändras till Avstängning  

D 9 -D 11 Ändrad formulering 

D 12- Ändrad formulering och tidsbegränsning tas bort.  

D 13- D 15 – Utgår då det ej bedöms behöva vara delegeringsbeslut.  

Beslutsunderlag 
FG Myndighet & Stöds tjänsteskrivelse, 2022-04-26. 
Föreslagna förändringar delegeringsförteckning, 2022-04-26. 

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



Kunskap och tillgång till mensskydd   
 

Nuläge vad gäller kunskap och tillgång till mensskydd på Kungsbackas skolor redovisades på 

nämndmöte 16 mars. Med redovisningen som bakgrund föreslås att:   
 

 Tillgången förbättras genom att behållare (dispensers) för mensskydd tillgängliggörs 
på elevtoaletter på skolor med elever från åk 5 och uppåt.  

 Tillgången förbättras genom att behållare (dispensers) för mensskydd tillgängliggörs 
på personaltoaletter på Kungsbackas skolor och förskolor.   

 Kunskapsläget förbättras genom att mens-appar av god kvalitet installeras på skolans 
digitala verktyg för elever från åk 5.  

 Att ovanstående kombineras med tydlig information om var kvalificerad hjälp finns 
för tjejer som har svåra besvär av mensvärk eller annat kopplat till menscykeln.    
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§ 65 Dnr 2022-00465 
Extraärende (C). Kunskap och tillgång till mensskydd   

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att förvaltningen tar fram olika förslag till lösningar på 
skolorna. Frågan kommer tillbaka till arbetsutskottet igen.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Karin Green (C). Nuläge vad gäller kunskap och tillgång till mensskydd på 
Kungsbackas skolor redovisades på nämndmöte 16 mars. Med redovisningen som 
bakgrund lämnas förslag på åtgärder. 
    

 Tillgången förbättras genom att behållare (dispensers) för mensskydd 
tillgängliggörs på elevtoaletter på skolor med elever från åk 5 och uppåt.  

 Tillgången förbättras genom att behållare (dispensers) för mensskydd 
tillgängliggörs på personaltoaletter på Kungsbackas skolor och förskolor.   

 Kunskapsläget förbättras genom att mens-appar av god kvalitet installeras på 
skolans digitala verktyg för elever från åk 5.  

 Att ovanstående kombineras med tydlig information om var kvalificerad hjälp 
finns för tjejer som har svåra besvär av mensvärk eller annat kopplat till 
menscykeln.  

Beslutsunderlag 
Skrivelse, 2022-03-31. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Anders Ekström (M) föreslår att förvaltningen tar fram förslag på 
lösningar på skolorna.  

Beslutsgång 
Ordförande (M) finner att det finns ett förslag till beslut och att arbetsutskottet 
bifaller det. 
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§ 81 Dnr 2022-00465 
Kunskap och tillgång till mensskydd   

Beslut 
Skolchefen bereder ärendet till nämndmötet.  

Sammanfattning av ärendet 
Karin Green (C). Nuläge vad gäller kunskap och tillgång till mensskydd på 
Kungsbackas skolor redovisades på nämndmöte 16 mars. Med redovisningen som 
bakgrund lämnas förslag på åtgärder. 
    

 Tillgången förbättras genom att behållare (dispensers) för mensskydd 
tillgängliggörs på elevtoaletter på skolor med elever från åk 5 och uppåt.  

 Tillgången förbättras genom att behållare (dispensers) för mensskydd 
tillgängliggörs på personaltoaletter på Kungsbackas skolor och förskolor.   

 Kunskapsläget förbättras genom att mens-appar av god kvalitet installeras på 
skolans digitala verktyg för elever från åk 5.  

 Att ovanstående kombineras med tydlig information om var kvalificerad hjälp 
finns för tjejer som har svåra besvär av mensvärk eller annat kopplat till 
menscykeln.  

Beslutsunderlag 
Skrivelse, 2022-03-31. 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Anders Ekström (M) föreslår att skolchefen bereder ärendet till 
nämndmötet.   

Beslutsgång 
Ordförande (M) finner att det föreligger ett förslag till beslut och att arbetsutskottet 
bifaller det.  

 

 



 
 

Datum 
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Frida Byrsten 
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Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Lärarförbundets yrkande på kompensation för medarbetare på FG med anledning av 
covid 
 

Förslag till beslut 
Nämnden för Förskola och Grundskola upphäver tidigare beslut från 2022-03-16, § 48, avseende 
Lärarförbundets yrkande på kompensation för medarbetare på förvaltningen för Förskola & 
Grundskola med anledning av covid-19, och återtar ärendet för ny behandling i nämnden för Förskola 
och Grundskola.  

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Förskola och Grundskola beslutade, 2022-03-16 § 48, att överlämna ett ärende till 
kommunstyrelsen för att fatta beslut. Frågan gäller en begäran från Lärarförbundet att ersättning i form 
av en engångssumma ska utgå till medarbetare inom förvaltningen för Förskola och Grundskola som 
en covidbonus.  

Nämnden önskar återta ärendet igen.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Förskola och Grundskolas tjänsteskrivelse, 2022-05-06 

Protokollsutdrag NFG § 48, 2022-03-16 

Lärarförbundets skrivelse, 2022-03-14 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

Maria Andersson     Frida Byrsten 

Förvaltningschef     Verksamhetschef Myndighet och Stöd 



Från:  Forskola.grundskola@kungsbacka.se 
Skickat:  2022-03-24 08:38:41 
Till:  kommun@kungsbacka.se 
Ämne:  Handlingar för ärende 202200331, Lärarförbundets yrkande på kompensation för medarbetare på FG med 
anledning av covid 
 
 
 
Aktuella handlingar för ärende 202200331, Lärarförbundets yrkande på kompensation för medarbetare på FG med anledning 
av covid bifogas detta e-postmeddelande 
 
Bifogat material kommer från följande handlingar: 
Protokollsutdrag 2022-03-16  § 48 Lärarförbundets yrkande på kompensation för medarbetare på FG med anledning av 
covid | Beslut-202200331-FG-§ 48.docx | ID:37497 
220314 - Lärarförbundets yrkande - Covid 19 | Yrkande 10.000.-.pdf | ID:37361 
FSG Protokoll 2022-02-08 | FSG Protokoll 2022-02-08.pdf | ID:37268 
 
Beslut-202200331-FG-§ 48.pdf 
Yrkande 10.000.-.pdf 
FSG Protokoll 2022-02-08.pdf 



 
 
Yrkande 20220223 
 
 
 
Förvaltningen för Förskola-Grundskola gör ett positivt bokslutsresultat för 2021 vilket 

resulterar i +28 miljoner till resultatfonden.  

 

Lärarförbundet yrkar härmed på att varje medarbetare på förvaltningen för Förskola-

Grundskola erhåller en engångs utbetalning på 10.000.- som en covidbonus. Bonusen ska 

kopplas till och vara ett tack för strävsamt, modigt och idogt arbete under pandemiåren 

2020 – 2021. 

Att ge bifall till detta yrkande skulle uppskattas av medarbetarna, stärka kommunens 

anseende som en attraktiv arbetsgivare och vara positivt bidragande till 

kompetensförsörjningen i förskola/skola framåt. 

 

 

Lärarförbundet Kungsbacka 

 

 
 



 
 
Yrkande 20220223 
 
 
 
Förvaltningen för Förskola-Grundskola gör ett positivt bokslutsresultat för 2021 vilket 

resulterar i +28 miljoner till resultatfonden.  

 

Lärarförbundet yrkar härmed på att varje medarbetare på förvaltningen för Förskola-

Grundskola erhåller en engångs utbetalning på 10.000.- som en covidbonus. Bonusen ska 

kopplas till och vara ett tack för strävsamt, modigt och idogt arbete under pandemiåren 

2020 – 2021. 

Att ge bifall till detta yrkande skulle uppskattas av medarbetarna, stärka kommunens 

anseende som en attraktiv arbetsgivare och vara positivt bidragande till 

kompetensförsörjningen i förskola/skola framåt. 

 

 

Lärarförbundet Kungsbacka 
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§ 80 Dnr 2022-00331 
Lärarförbundets yrkande på kompensation för medarbetare på FG med 
anledning av covid 

Förslag till beslut 
Nämnden för Förskola och Grundskola återtar ärendet.  

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen för Förskola-Grundskola gör ett positivt bokslutsresultat för 2021 
vilket resulterar i +28 miljoner till resultatfonden. Lärarförbundet yrkar härmed på att 
varje medarbetare på förvaltningen för Förskola och Grundskola erhåller en engångs 
utbetalning på 10.000.- som en covidbonus. Bonusen ska kopplas till och vara ett 
tack för strävsamt, modigt och idogt arbete under pandemiåren 2020 – 2021. Att ge 
bifall till detta yrkande skulle uppskattas av medarbetarna, stärka kommunens 
anseende som en attraktiv arbetsgivare och vara positivt bidragande till 
kompetensförsörjningen i förskola/skola framåt. 

Beslutsunderlag 
Lärarförbundets skrivelse, 2022-03-14. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Anders Ekström (M) föreslår att nämnden för Förskola och Grundskola 
återtar ärendet.  

Beslutsgång 
Ordförande (M) finner att det föreligger ett förslag till beslut och att arbetsutskottet 
bifaller det.  
 



 

 

DELEGERINGSBESLUT 2022-04-11 – 2022-05-08 

 

Datum 
2022-05-09 

Förskola & Grundskola 
 
 

Sida 
1 

 
 
Datum Dokid Beskrivning  Handläggare Diarienummer 
2022-05-05 38044 

 
Delegeringsbeslut A 1.4 - Förvaltningens yttrande i ärendet till Barn- och 
elevombudet 

Bertil Ljungblad 2022-00528 

2022-05-04 37978 
 

Delegeringsbeslut B 11 - Personuppgiftsbiträdesavtal (PUB) - Selessia AB - 
Nomp Plus 

Lèv Grünberg 2022-00651 

2022-04-28 37887 
 

Delegeringsbeslut A 4.1 Omprövning beslut om skolskjuts Frida Byrsten 2022-00543 

2022-04-28 37873 
 

Delegeringsbeslut A 2.11 Beslut om fördelning av undervisningstid Fjärås 
Bräckaskolan 

Magnus Fogelblad 2022-00536 

2022-04-28 -99 
 

Delegeringsbeslut D7 anställning av lärare fritidshem Evalotta Moberg 2022-00217 

2022-04-21 -99 
 

Delegeringsärende nr.6 anställning av förskoleassistent Maria Franzén 2021-01368 

2022-04-21 -99 
 

Delegeringsärende nr.6 anställning av förskoleassistent Anna Stigsdotter 2021-01368 

2022-04-19 -99 
 

Delegeringsbeslut D7 anställning av elevassistent Evalotta Moberg 2022-00217 

2022-04-13 37746 
 

Delegeringsbeslut A 2.11 Beslut om fördelning av undervisningstid Fjärås 
Bräckaskolan 

Magnus Fogelblad  

2022-04-12 37733 
 

Delegeringsbeslut C 1 Beslut om att inleda upphandling av 
verksamhetssystem elevhälsa 

Maria Andersson 2021-00756 

2022-04-11 37730 
 

Delegeringsbeslut A 2.7 Fullgöra skolplikt på annat sätt vid utlandsvistelse  Maria Andersson 2022-00404 

2022-04-11 37729 
 

Delegeringsbeslut A 2.7 Fullgöra skolplikt på annat sätt vid utlandsvistelse Maria Andersson 2022-00404 
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Datum Dokid Beskrivning  Handläggare Diarienummer 
2022-04-19 -99 

 
Delegeringsbeslut D 8a - Beslut om disciplinåtgärd såsom löneavdrag eller 
avstängning avseende all personal 

Helena Hellman 2022-00707 

2022-04-08 -99 
 

Delegeringsbeslut D 11 - Uppsägning på grund av arbetsbrist Helena Hellman 2022-00707 

2022-04-05 -99 
 

Delegeringsbeslut D 8b - Disciplinpåföljd - skriftlig varning Helena Hellman 2022-00707 

2022-04-05 -99 
 

Delegeringsbeslut D 8b - Disciplinpåföljd - skriftlig varning Helena Hellman 2022-00707 

 



Kränkande behandling 2022-04-11 -- 2022-05-08

DNR Datum Ärenderubrik Handläggare Enhet Relation Åtgärd Kön Del.nr

2022-00670 2022-04-28
Delegeringsbeslut A1.1 Anmälan om 
kränkande behandling SANDRA.SANDKLEF Kollaskolan ELE RUT FLICK A1.1

2022-00669 2022-04-27 Anmälan om kränkande behandling HANNA.HILVENIUS Kollaskolan ELE RUT POJ A1.1
2022-00668 2022-05-02 Anmälan om kränkande behandling HANNA.HILVENIUS Kollaskolan ELE RUT FLICK A1.1
2022-00666 2022-04-29 Utredning kränkande behandling ULRIKA.JANSSON Åsaskolan ELE RUT FLICK A1.1
2022-00665 2022-04-29 Anmälan om kränkande behandling ULRIKA.JANSSON Åsaskolan ELE RUT POJ A1.1
2022-00649 2022-04-29 kränkande behandling ULRIKA.JANSSON Åsaskolan ELE RUT POJ A1.1

2022-00647 2022-04-26 Anmälan om kränkande behandling. CATMOL Smedingeskolan ELE RUT POJ A1.1
2022-00646 2022-05-03 Kränkande behandling KRISKO Presseskolan ELE RUT POJ A1.1
2022-00645 2022-05-03 Kränkande behandling KRISKO Presseskolan ELE RUT POJ A1.1
2022-00641 2022-05-02 Anmälan om kränkande behandling SUSSCH Frillesåsskolan ELE RUT FLICK A1.1
2022-00638 2022-04-27 Anmälan om kränkande behandling YLLA.HINSCH Kapareskolan ELE RUT FLICK A1:1
2022-00636 2022-04-25 Anmälan om kränkande behandling HANNA.HILVENIUS Kollaskolan ELE RUT POJ A1.1
2022-00627 2022-04-27 Anmälan om kränkande behandling HANNA.HILVENIUS Kollaskolan ELE RUT POJ A1.1
2022-00607 2022-04-29 Anmälan om kränkande behandling ULRICA.ALNEBECK Iseråsskolan ELE RUT POJ A1.1
2022-00606 2022-04-29 Anmälan om kränkande behandling MAREKB Iseråsskolan
2022-00604 2022-04-29 Kränkande behandling ANNPAL Fjärås Bräcka ELE RUT A1.1
2022-00600 2022-04-29 anmälan om kränkning år 4 EMMDAH Hedeskolan ELE RUT POJ A1.1
2022-00599 2022-04-29 Anmälan kränkande behandling 220428 PETRA.AADLAND Tingbergsskolan ELE RUT POJ A1.1
2022-00596 2022-04-28 Anmälan om kränkande behandling YLLA.HINSCH Kapareskolan ELE RUT POJ A1:1

2022-00595 2022-04-28 Misstanke kränkande behandling JERRY.SPEKAL Hålabäcksskolan ELE RUT POJ A1.1
2022-00592 2022-04-28 Anmälan om kränkande behandling CARCRE Kapareskolan ELE RUT POJ A1:1
2022-00590 2022-04-25 Kränkande behandling YLLA.HINSCH Kapareskolan RUT A1:1
2022-00589 2022-04-27 Anmälan om kränkande behandling MAREKB Iseråsskolan ELE RUT POJ A1.1
2022-00573 2022-04-22 Anmälan om kränkande behandling MAREKB Iseråsskolan PERS RUT ANN A1.1
2022-00571 2022-04-19 Kränkande behandling HELEN.C.ANDERSSON Toråsskolan ELE A1.1
2022-00562 2022-04-21 Kränkande behandling KRISKO Presseskolan ELE RUT POJ A1.1
2022-00561 2022-04-20 Kränkande behandling KRISKO Presseskolan POJ
2022-00560 2022-04-21 Kränkande behandling KRISKO Presseskolan POJ
2022-00559 2022-04-21 Anmälan kränkande behandling 220421 ANNA-KARIN.KALLEN Tingbergsskolan ELE RUT FLICK A1.1



Kränkande behandling 2022-04-11 -- 2022-05-08

2022-00547 2022-04-19 Anmälan om kränkande behandling. CATMOL Smedingeskolan ELE RUT POJ A1.1
2022-00533 2022-04-12 Anmälan kränkande behandling CECILIA.HASSELBERG Toråsskolan PERS RUT FLICK A1.1
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