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

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

Sammanfattning av ärendet 
Arbetsutskottet diskuterar verksamhetsfrågor med rektorer från förskolan. Maria 
Franzén Måå och Prästgårdsängens förskola, Maria Randelind Bostället och 
Pölagårdens förskola, Emma Montalvo Frillesås förskola. 

 Mellanledare 

 Orosanmälan 

 Kvarvarande bra effekter av covid, finns det? 

 Samarbete förskola/grundskola 

 Enhetschefer 

 Flyktingar 

 Lokaler 

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

Beslut 
Till justerare utses Johan Tolinsson (S). 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om arbetsutskottet kan utse Johan Tolinsson 
(S) till justerare och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 68 Dnr 2022-00042 
FSG Protokoll 2022 

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

Sammanfattning av ärendet 
Protokoll förvaltningsgemensam samverkan i april 2002.  

Beslutsunderlag 
FSG protokoll 2022-04-19. 

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

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

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

Johan Tolinsson (S).  

 Har vi fattat politiskt beslut om antalet elever KV Liljan? I 
budgetberedningen förs diskussion om byggnad för 500 elever.  

 Har vi stängt avvecklade förskoleavdelningar i området Fors?  

Svar: Tidigare prognoser har visat ett behov av nya utbildningslokaler redan 
2024/25. Kopplat till etableringen av ny friskola i centrum har trycket på 
grundskoleplatser minskat i området Centrum C (Tingberget och Kolla). Dock 
kvarstår behovet av förskoleplatser och också finns osäkerhet kring teknisk status på 
Tingbergsskolan. För att hinna skapa sig en bättre uppfattning av behovet av 
utbildningsplatser föreslås att utbildningsplatserna som planeras på Kv. Liljan skjuts 
framåt med ett år från vad som beslutades i Lokalplan 22-26 (från 2026 till 2027).  
 
Beträffande Klarinettens förskola har vi i dagsläget inget behov av förskoleplatser i 
det området. Men på grund av hyresreglerna har FG inte möjlighet att säga upp 
lokalen. Vi lyfter den ofta som tillgänglig om annan förvaltning har behov. 

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

 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (23) 
Förskola & Grundskola arbetsutskott Datum  

2022-05-04 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 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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§ 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. 

 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (23) 
Förskola & Grundskola arbetsutskott Datum  

2022-05-04 
 

 
 

 

 

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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§ 76 Dnr 2022-00454 
Ansökan om rätt till förskola för barn ej folkbokförd i Sverige, skollagen 
29 kap § 2 p 2 

Beslut 
Sökande bedöms inte ha rätt till förskola i Kungsbacka kommun enligt skollagen 29 
kap § 2 p. 3.  

Sammanfattning av ärendet 
En ansökan om rätt till förskoleplats har inkommit för barn och vårdnadshavare som 
ej är folkbokförda i Kungsbacka kommun. Ärendet handlar om huruvida familjen har 
rätt till förskola utifrån skollagens 29 kap 2 § punkt 2. I denna paragraf är det är 
stadgat att även medborgare i EU eller EES land kan anses som bosatta och därmed 
ha rätt till förskola. Arbetsutskottet har enligt nämndens delegationsordning punkt A 
1.7 delegation på att fatta beslut på nämndens vägnar i ärenden som rör enskilda barn 
och elever individärenden när det till exempel rör avsteg från rådande regelverk.  

Sökande anför i en skrivelse sina skäl till behov av förskoleplats.  

Beslutsunderlag 
FG Myndighet & Stöds tjänsteskrivelse, 2022-04-05. 
Skrivelse sökande, 2022-04-01. 

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 
Sökande  
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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.  
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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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§ 79 Dnr 2022-00007 
Pågående Skolinspektions- och Barn och elevombudsärenden, 
inklusive ärenden som utreds inom Förskola & Grundskolas 
klagomålshantering 2022 

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

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

Beslutsunderlag 
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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§ 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.  
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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.  
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§ 82 Dnr 2022-00006 
Information - Förskola & Grundskola arbetsutskott och nämnd 

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

Sammanfattning av ärendet 
Johan Tolinsson (S). Anslag för att ta emot familjer och har vi lokaler för familjerna? 
Svar: Kungsbacka beräknas ta emot 874 flyktingar från Ukraina. Kommunen har 
tillsatt en projektorganisation för mottagande och första prioritet är bostäder. En 
styrgrupp är inrättad för att hitta bostäder och planera utbildning i närheten av 
boendet. Kommunen har trettiotre elever från Ukraina inskrivna i grundskolan och 
förvaltningen undersöker om man kan validera deras betyg för att söka till 
gymnasieskolan.  

Helena Nyborg (KD). Var kan eleverna betygsätta skolmaten? Svar: Matråden på 
skolan.  

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