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

Beslut 
Till justerare utses Helena Nyborg (KD). 

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

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

Sammanfattning av ärendet 
Inkomna skrivelser för perioden 2022-05-09—2022-06-06. 

Beslutsunderlag 
Underlag inkomna skrivelser. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om nämnden för Förskola och Grundskola 
kan notera informationen i protokollet och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 91 Dnr 2022-00494 
ANTD. Exempel på handlingsplan mot droganvändning 

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

Sammanfattning av ärendet 
Carl-Daniel Cregård, rektor på Kapareskolan berättar om deras ANDT – 
drogförebyggande arbete på skolan. Nämnden får ta del av deras handlingsplan och 
hur de arbetar i praktiken. 

Nämnden har efterfrågat att få att få ta del av något eller några exempel ifrån hur 
våra verksamheter arbetar med handlingsplaner för att förebygga droganvändning.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-05-25 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om nämnden för Förskola och Grundskola 
kan notera informationen i protokollet och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 92 Dnr 2022-00762 
Årsrapport dataskyddsarbete 2021-2022 

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

Sammanfattning av ärendet 
Inom Förskola & Grundskola har vi tagit oss an de förstärkta kraven på 
personuppgiftshantering som följer dataskyddsförordningen (GDPR) med 
gemensamma krafter från verksamheten.   

Den här rapporten beskriver hur dataskyddsarbetet har genomförts och vad det 
arbetet har resulterat i under år 2021-22. 

Mot bakgrund av detta beskrivs vad fokus är i det fortsatta arbetet.   

Beslutsunderlag 
Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse, 2022-05-24 
Återrapport – dataskyddsförordningen (GDPR) för Förskola & Grundskola år 2021-
2022 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om nämnden för Förskola och Grundskola 
kan notera informationen i protokollet och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 93 Dnr 2022-00465 
Kunskap och tillgång till mensskydd   

Beslut 
Under läsåren 2022/23—2024/25 monteras behållare för mensskydd på 
elevtoaletterna i skolor med mellan- och högstadieelever, ca 1 behållare/100 flickor, 
totalt 30 behållare.  

Prövningsperioden genomförs som ett projekt finansierat av nämndens resultatfond.  

Sammanfattning av ärendet 
Enligt direktiv i nämndbudget 2022 redovisades nuläge vad gäller kunskap och 
tillgång till mensskydd på Kungsbackas skolor på nämndmöte 16 mars. Med 
redovisningen som bakgrund yrkade Karin Green (C) förslag på följande 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.  

Fri tillgång till mensskydd bidrar till att stärka likvärdigheten i skolan. Det är en 
jämställdhetsfråga, alla elever ska känna sig trygga i skolan - oavsett kön. 
Förvaltningen föreslår därför att det under en prövoperiod om 3 år monteras 
behållare för mensskydd på elevtoaletterna i skolor med mellan- och högstadieelever, 
ca 1 behållare/100 flickor, totalt 30 behållare.  

Den beräknade årliga kostanden är 314 640 kr, totalt för projekttiden 943 920 kr. 
Prövningsperioden genomförs som ett projekt finansierat av nämndens resultatfond.  

Kunskapsfördjupning och information till eleverna genomförs så som tidigare av 
skolsköterskan.   

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse, 2022-05-16 
Förvaltningen för Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse (FG 2022-00258), 2022-
03-07  
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Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det föreligger ett förslag till beslut, det 
vill säga skolchefens förslag och att nämnden för Förskola och Grundskola bifaller 
det.  

Beslutet skickas till 
Rektorer årskurs 4-9 

Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska 
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§ 94 Dnr 2022-00331 
Lärarförbundets yrkande på kompensation för medarbetare på FG med 
anledning av covid 

Beslut 
Lärarförbundets yrkande på kompensation för medarbetare med anledning av Covid-
19 avslås.  

Sammanfattning av ärendet 
Lärarförbundet har den 23 februari 2022 inlämnat en skrivelse till Förvaltningen för 
Förskola & Grundskolan där de anger att förvaltningen gör ett positivt bokslut för 
2021 och anser vidare att varje medarbetare vid förvaltningen ska erhålla en 
engångsutbetalning motsvarande 10 000 kronor i form av en covidbonus.  

Beroende på tolkning av yrkandet uppskattas kostnaden till mellan 34 och 49 
miljoner kronor. Eventuell kostnad påverkar 2022 års resultat, någon möjlighet att 
nyttja 2021 års resultat föreligger ej. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse, 2022-05-16. 

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

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 95 Dnr 2022-00789 
Underlag till nämndbudget 2023 Förskola och Grundskola 

Beslut 
Inkomna handlingar bordläggs.  

Sammanfattning av ärendet 
Alliansen och Socialdemokraterna har inkommit med underlag till nämndbudget 
2023.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Anders Ekström (M) föreslår att inkomna handlingar bordläggs.  

Beslutsgång 
Ordförande (M) finner att det föreligger ett förslag till beslut och att nämnden för 
Förskola och Grundskola bifaller det.  
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§ 96 Dnr 2022-00023 
Delegeringsbeslut antagna av nämnden 2022 

Beslut 
Redovisning av beslut som fattats av förvaltningen på delegation för nämnden 
noteras till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Förskola och Grundskola har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande 
och tjänstemän i enlighet med nämndens delegeringsordning. Dessa beslut ska 
redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden omprövar eller 
fastställer delegeringsbesluten. Däremot får nämnden återta lämnad delegering eller 
föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att 
själv ta över ärendet och fatta beslut. Sammanställningen omfattar beslut fattade eller 
inkomna till förvaltningen för Förskola & Grundskola från 2022-05-09—2022-06-
06. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning 2022-05-09—2022-06-06. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om nämnden för Förskola och Grundskola 
kan notera informationen i protokollet och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 97 Dnr 2022-00006 
Information - Förskola & Grundskola arbetsutskott och nämnd 

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

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen förväntar sig ett riksdagsbeslut på att ta emot 330 nya invånare från 
Ukraina. Bukärrsgården bereds för 160 boende till den 1.e augusti. Övriga placeras 
på Särö skola, Kullaviksskolan och Malevikskolan. Kommunen är väl förberedd och 
har god kapacitet. 

Skolchefen kommer att vara tillförordnad förvaltningschef för gymnasie- och 
arbetsmarknad under hösten.  

Den 24.e augusti har vi nämnddag med planering för 2023. Programmet ligger i 
kalenderbokningen.  

Till septembermötet kommer ett ärende om skolorganisation i Åsa och hur eleverna  
ska fördelas när den nya Ölmevallaskolan är klar.  

Åsa Gårdskolan ska användas som förskola så att vi kan avveckla paviljonger. 

Förvaltningen har tilldelats statsbidrag med 943 000 kr för att utveckla arbetet med 
föräldralotsar.  
Johan Tolinsson (S). Förvaltningen planerar att placera en förskoleavdelning i ett av 
de hus på Älvsåkersskolan som i dag är skolans, dvs som vi har klassrum i. Personal 
har räknat på klassrummen och får inte ihop hur de skulle få plats om de blir av med 
lokaler. Svar: Varje elev ska ha 10 kvadratmeter inomhus. Eleverna använder inte 
hemklassrummet hela skoldagen eftersom man har undervisning i andra lokaler. 
Målsättningen är att klassrummet ska användas för andra elever så att lokalerna 
nyttjas maximalt.   

Susanne Andersson (SD). Är det möjligt att få en redovisning om hur miljonen till 
Älvsåkerskolan använts och en presentation om projekt Uppstart och resultatet av 
detta? Bra om någon från skolan kommer som kan svara på frågor. Svar: Frågan 
tas till arbetsutskottet för beredning.  

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om nämnden för Förskola och Grundskola 
kan notera informationen i protokollet och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 98 Dnr 2022-00872 
Initiativärende (S). Utemiljö Älvsåkersskolan 

Beslut 
Ärendet tas till arbetsutskottet för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 
I mars avled en lågstadieelev på Sjumilaskolan på Hisingen efter att ha fallit från ett 
berg på skolgården. På Älvsåkersskolan har vi ett berg, där samma sak lätt skulle 
kunna ske. Vi måste skyndsamt åtgärda detta så inte fler barn kommer till skada.  

I utredningen från olyckan på Sjumilaskolan framkom att det fanns rastvakter ute, 
men att eleverna inte fick lov att vara vid/på berget på rasten. På Älvsåkersskolan får 
eleverna leka på berget så länge det inte är halt pga is eller regn. Vi sätter då upp en 
flagga, som eleverna vet betyder att de inte får vara på berget. Detta är dock inte 
tillräckligt. Berget behöver spärras av, så man inte kommer upp på det brantaste 
stället. Att säga att ingen förolyckats hittills håller inte. Nu har det värsta redan hänt 
på Hisingen. Det får inte hända igen. Någonstans.  

Jag fick dagen efter olyckan på Hisingen samtal från oroliga föräldrar, som undrar 
vad vi gör för att förhindra att samma sak inträffar hos oss. Jag lovade att diskutera 
med rektor. Rektor tog i sin tur kontakt med Jeanette Stolt, enhetschef. Han säger att 
hon svarade att skolan får bekosta t ex ett staket så eleverna inte kan vara på det 
branta stället. Där fastnade den här viktiga frågan och tiden bara går.  

Jag finner det orimligt att en avspärrning ska gå på samma budget som ska räcka till 
personal, läromedel osv på Älvsåkersskolan. Ska våra elever straffas ekonomiskt för 
att det råkar ligga ett farligt berg på skolgården? Borde inte kommunen ha en annan 
budget för farliga platser i kommunen? På rasterna har vi också rastvakter ute, men 
vi kan inte ha en som står vid berget hela tiden. Dessutom är barn och ungdomar på 
skolgården och leker på kväller och helger, helt utan vuxennärvaro. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Anders Ekström (M) föreslår att ärendet tas till arbetsutskottet för 
beredning. 

Beslutsunderlag 
Johan Tolinsson (S) skrivelse, 2022-06 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det föreligger ett förslag till beslut och att 
nämnden för Förskola och Grundskola bifaller det.  
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§ 99 Dnr 2022-00904 
Initiativärende (SD). Införa ett systematiskt kvalitetsarbete gällande 
hedersförtryck  

Beslut 
Ärendet tas till arbetsutskottet för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 
Hedersförtryck skall aldrig tillåtas slå rot i våra skolor. Vi Sverigedemokrater vill se 
ett systematiskt arbete där väl definierade mål mäts och följs upp. Allt för att 
säkerställa kunskap om eventuell utbredning och för att kunna möta upp med 
åtgärder i tid. Detta arbete bör således tillföras i årshjulet för det systematiska 
kvalitetsarbetet och redovisas för nämnden. Med anledning av ovanstående vill vi 
Sverigedemokrater därför föreslå att Nämnden För- och Grundskola beslutar:  

Att: Ge förvaltningschefen uppdraget att tillsammans med förvaltningen ta fram 
förslag på mätbara väldefinierade mål.  

Att: Mål fastställda av nämnden läggs in i det systematiska kvalitetsarbetet och 
resultaten redovisas löpande för nämnden. 

Beslutsunderlag 
Sverigedemokraternas skrivelse, 2022-06-15 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Anders Ekström (M) föreslår att ärendet tas till arbetsutskottet för 
beredning. 

Beslutsgång 
Ordförande (M) finner att det föreligger ett förslag till beslut och att nämnden för 
Förskola och Grundskola bifaller det.  
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