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KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 

 

Upprättad 

2022-02-08 

 
  

Nämnden för Förskola & Grundskola 

Sammanträde onsdagen den 16 februari 2022 kl.16.00 
 
Kungsbackarummet, Storgatan 37  
 Ärende Beteckning Förslag 

1.  Digitalt verksamhetsbesök 
fristående verksamheter 
 
Kl 13.00-15.00 

2022-00222  Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del 
av informationen och antecknar informationen i 
protokollet.      

2.  Val av justerare och tid för 
justering 

2022-00003  Digital justering 2022-02-14. Berit Bergström (M). 
    

3.  Redovisning av inkomna 
skrivelser till nämnd 2022 
 

2022-00024  Nämnden för förskola och grundskola har tagit del 
av informationen och antecknar informationen till 
protokollet.     

4.  FSG Protokoll 2022 
 

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

5.  Lära för livet-pristagare år 2021 
 
Kl 16.05 
 
Irina Ramkhen, förstelärare 

2021-01604  Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del 
av informationen och antecknar informationen i 
protokollet.      

6.  Information Skårbyskolan 
 
Kl 16.25 
 
Maria Rosenberg, 
verksamhetschef 
Peter Johansson, projektledare 

2022-00137  Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del 
av informationen och antecknar informationen i 
protokollet.      
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 Ärende Beteckning Förslag 

7.  Information öppna förskolan 
från verksamhetsbesöken 
 
Kl 16.45 
 
Ulrika Lundén, enhetschef 
Lisa Lönngren, lärare förskola 
Rebecca Stolt, lärare förskola  

2022-00146  Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del 
av informationen och antecknar informationen i 
protokollet.      

8.  Revidering av Regler för 
förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg i 
Kungsbacka kommun 
 
Kl 17.05 
 
Frida Byrsten, verksamhetschef 

2022-00021 Ärendet går till nämnden för Förskola och 
Grundskola utan arbetsutskottets ställningstagande.  

 

 Paus kl 17.20   

9.  Information och kunskap om 
den svenska förskolans funktion 
och syfte 
 
Kl 17.20 
 
Anna Sörensen, 
utvecklingsledare 

2022-00135  Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del 
av informationen och antecknar informationen i 
protokollet.    

10.  Öppna gränssnitt API 
 
Kl 17.35 
 
Lars Clemensson, 
verksamhetschef 
Lèv Grünberg, utvecklare 

2021-01652 Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del 
av informationen och antecknar informationen i 
protokollet.    
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11.  Redovisning av situationen för 
nyanlända elever  
 
Kl 17.50 
 
Lars Clemensson, 
verksamhetschef 

2022-00138 Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del 
av informationen och antecknar informationen i 
protokollet.  

12.  Remiss - Program för 
räddningstjänst vid utsläpp av 
radioaktiva ämnen 
 
Kl 18.05 
 
Lars Clemensson, 
verksamhetschef 

2021-01733  Nämnden för förskola & Grundskola ställer sig 
bakom Programmet och har inga ytterligare 
synpunkter.  

    

13.  Nämndens årsredovisning 2021 
 
Kl 18.20 
 
Julia Tryggvadottir Tollesson, 
biträdande förvaltningschef 
Helena Hellman, personalchef 
Magnus Fogelblad, 
verksamhetscontroller 

2022-00131  Nämnden för Förskola & Grundskola godkänner 
årsredovisning 2021. 
Nämnden för Förskola & Grundskola godkänner 
begäran om ombudget och resultatfond och 
överlämnar till kommunfullmäktige.          

14.  Ombudget och resultatfond 
2021 
 
Kl 19.00 
 
Julia Tryggvadottir Tollesson, 
biträdande förvaltningschef 

2022-00221  Nämnden för Förskola & Grundskola godkänner 
förslag till ombudgetering och resultatfond 2021.  

    

15.  Information Läroplan 2022 
 
Kl 19.10 
 
Magnus Fogelblad, 
verksamhetscontroller 

2022-00136  Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del 
av informationen och antecknar informationen i 
protokollet. 
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 Ärende Beteckning Förslag 

16.  Uppföljning intraprenader 2021 
 
Kl 19.25 
 
Endast inläsning, ingen 
föredragning 

2021-01625  Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del 
av informationen och antecknar informationen i 
protokollet.    

17.  Delegeringsbeslut antagna av 
nämnden 2022 
 
Kl 19.30 

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

    

18.  Information - Förskola & 
Grundskola arbetsutskott och 
nämnd 
 
Kl 19.35 

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 2022-01-10 – 2022-02-06 

 

Datum 
2022-02-07 

Förskola & Grundskola Sida 
1(2) 

 
 
Datum Dokid Beskrivning  Handläggare Diarienummer 
2022-01-24 36723 

 
Inkommen skrivelse - Vårdnadshavares epost och 
skolchefens svar - Skolskjuts Skårbyskolan 

Maria Andersson 2021-01420 

2022-01-18 36550 
 

Inkommen skrivelse - Vårdnadshavare och skolchefens svar 
- Fortsatt lärarflykt på Åsa Gård 

Maria Andersson 2021-01566 

2022-01-16 36486 
 

Inkommen skrivelse - Vårdnadshavares epostsvar om Ny 
organisering av skola 

Maria Andersson 2021-01420 

2022-01-13 36447 
 

Inkommen skrivelse - Invånares epost om Skårbyskolan - 
positiv till skolan 

Maria Andersson 2021-01420 

2022-01-13 36438 
 

Inkommen skrivelse - Vårdnadshavare och ordföranden 
epost - Synpunkter Skårbyskolan 

Maria Andersson 2021-01420 

2022-01-13 36435 
 

Inkommen skrivelse - Vårdnadshavares epost och 
skolchefens svar - Skickar med PM Skårby - Ny organisering 
av skola 

Maria Andersson 2021-01420 

2022-01-12 36403 
 

Inkommen skrivelse - Skolchefens svar till vårdnadshavaren - 
Överklagan inför beslut om att flytta högstadiet på 
Hedeskolan 

Maria Andersson 2021-01420 

2022-01-12 36402 
 

Inkommen skrivelse - Skolchefens svar till vårdnadshavaren - 
Ny organisering av skola 

Maria Andersson 2021-01420 

2021-12-17 36129 
 

Inkommen skrivelse - Vårdnadshavers epost - Polis utför id-
kontroll på Åsaskolan under skoltid! 

Maria Andersson 2021-01566 

2021-12-16 36117 
 

Inkommen skrivelse - Vårdnadshavares epost och 
skolchefens svar - Åsa Gårdskola 

Maria Andersson 2021-01566 

2022-01-11 36380 
 

Skolchefens svar till vårdnadshavare - Positiv för ett 
alternativ för distansutbildning 

Maria Andersson 2022-00025 

2022-01-11 36373 
 

Vårdnadshavares epost - Positiv för ett alternativ för 
distansutbildning 

Maria Andersson 2022-00025 



 
  Sida 

2(2) 
 

 

Datum Dokid Beskrivning  Handläggare Diarienummer 
2022-01-04 36316 

 
Brukares epost och ordförandens svar - Gällingeskolan 
tomtgränser - Gränser och Trivselregler 

Maria Andersson 2022-00025 

2022-02-04 36891 Internationella Engelska skolan, IES, epost med beskrivning 
hur de arbetar kring skolregler m m. 

Anders Ekström 2022-00025 

  



  

Datum 
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Lars Sundbom 
0300-835240 

lars.sundbom@kungsbacka.se  
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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  

Maria Eriksson, verksamhetschef 

Helena Hellman, personalchef  

  Jenny Aronsson, HR- generalist  

Håkan Kollberg Winsnes, utvecklingsledare 

Lars Sundbom, utvecklare 

 

Arbetstagarrepresentanter:  

Lärarförbundet - Ronnie Ripgården, Victoria Karlsson  

Kommunal - Beatrice Sandgren, Linda Arvidsson 

                                      Lärarnas Riksförbund - Mats Eriksson, Johan Bergström  

                 Vårdförbundet - Anne Melin  

Vision - Elise Holmberg  

Akademikerförbundet SSR - Sofia Kareliusson  

 

Frånvarande:                  

Psykologförbundet - Jacob Andersson, Malin Dahlberg  

                 Lärarnas Riksförbund - Jessica Linnéll  

Vårdförbundet - Pia Backström-Rignell 

 Sveriges skolledarförbund – Elisabeth Teghult Mayner  

 

Plats och tid:  MS Teams 2022-01-11 kl 10:00-12:00  

  

  

1. Föregående mötesprotokoll  
Protokoll 2021-11-16 och 2021 12-14 godkänns och läggs till handlingarna.  

 
Samverkan VC 

2. Ärenden inför arbetsutskott och nämnd  
- 
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3. Hur går rekryteringarna? 
Centrum 

• Enhetschef till Hålabäck, ansökningstid går ut 13/1-22 

• Rektorer till nya Skårbyskolan kommer att utses efter beslut är fattat i nämnd om elevströmmar 
Söder 

• Grundsärskolan 7-9 och LSS, rekrytering pågår 

• Åsaskolan 4-6, rekrytering pågår 
 

Beslut: Att anteckna informationen 

 

 
4. Skolorganisation Skårby  
Se dokument samarbetsrum. 

 

Beslut ska tas i nämnd 19 januari. Skolan startar augusti 23, personal och hela klasser från Hede, 

Björkris och Älvsåker flyttas över.  

 

Lärarförbundet:  

• Vilken samverksamordning har vi? Lärarförbundet efterlyser tidig dialog. Vid sittande möte 

presenterar arbetsgivaren ett organisationsförslag som samverkansgruppen varken fått 

information om eller haft dialog om. Arbetsgivarens svar: Det finns inte så mycket val i det här. 

De befintliga skolorna är trånga. Arbetsgivaren kan fundera på vad som kan göras bättre 

gällande samverkan.  

 

Akademikerförbundet SSR:  

• Budgeterat för elevhälsan? Arbetsgivarens svar: Budgeteras med elevpengen men inte specifikt 

för någon yrkesgrupp. 

 

Beslut: Att anteckna informationen. 

 
 
Arbetsmiljö och skyddskommitté 
5. Läsåret 22/23 – information, avräkningsperioder 22/23 

Se dokument samarbetsrum.  

 

Skrivfel kopplat till avräkningsperioderna är åtgärdade.  

 

Beslut: Beslut kring avräkningsperioderna fattas i enighet.  
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6. Rekryteringsprocess rektorer 

Se dokument samarbetsrum.  

Rekrytering, förflyttning, tillförordnandeskap.  

 

Lärarnas Riksförbund:  

• Om ett förbund inte kan delta vid intervjutillfället så har arbetsgivaren förhandlingsskyldighet 

med förbundet. Arbetsgivaren svar: Ja, arbetsgivaren har förhandlingsskyldighet. Dock behöver 

processen ske utan onödig fördröjning i rekryteringen. Hittills har dock arbetsgivaren inte 

upplevt att fördröjning varit ett problem. Parterna kan ha en separat dialog om förbundet inte 

kan bemanna.  

 

Beslut: Beslut kring rekryteringsprocess rektorer fattas i enighet.   

 

 

7. Semesterväxling  
Fråga från Lärarförbundet. Arbetsgivaren har 192 medarbetare på FG som ansökt om semesterväxling 

varav 15 fått nej.  

 

Kommunal:  

• Varför har man avslagit? Arbetsgivaren svar: Troligen för att det är svårt att bemanna för 

verksamheten. Arbetsgivaren har dock inte undersökt varför avslag gjorts. 

 

Beslut: Att anteckna informationen. 

 

 

Verksamhet 
8. Underlag kommunbudget 2023 
Se dokument samarbetsrum. 

Arbetsgivaren vill ha synpunkter på utkastet. 

 

Lärarnas Riksförbund:  

• Lärarassistenter? Arbetsgivarens svar: Arbetsgivaren behöver ha kompletterande 

personalkategorier men undervisning ska utföras av behöriga lärare.  

• Ökad digitalisering? Arbetsgivarens svar: Utvecklingsarbete pågår om hur vi kan använda VR 

för elever som inte kan delta i traditionell undervisning.  

 

Beslut: Att anteckna informationen. 
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9. Löneöversyn  

Se dokument samarbetsrum. 

De slutgiltiga underlagen tas ut under nästa vecka.  

 

Kommunal har ett annat avtal än andra förbund. Särskild satsning på de medarbetare som jobbar 

ständig natt.  

 

Ledningsgruppen vill göra extra satsningar på förskollärare i förskolan, lärare i åk 7-9 som undervisar 

och chefer. 

 

Lärarnas Riksförbund:  

• Håller man samtal med medarbetare efter bedömningssamtalet? Arbetsgivaren svar: I 

dialogmodellen ingår att chef erbjuder ett kortare samtal med medarbetaren.  

 

Beslut: Att anteckna informationen 

 
 
10. Förstelärare 
Se dokument samarbetsrum. 

Arbetsgivaren föredrar förändringar som man vill föreslå kring förändringar om förstelärare.  

 

Lärarnas Riksförbund:  

• Vad menas med att huvudman är mer framgångsrik i tillsättandet i karriärtjänst? 

Arbetsgivarens svar: Att tillsättandet stärker lärarprofessionen och att det stärker skolan som 

organisation.  

 

Beslut: Samverkan inför beslut sker via mejl. Återkom senast 18/1 kl 12.  

 
 
11. Mellanledare 
Se dokument samarbetsrum. Arbetsgivaren föredrar ärendet. 

 

Beslut: Att anteckna informationen 

 
 
12. Covid-19 
Smittspridningen och konsekvenser i verksamheten på grund av personalbrist 

Arbetsgivaren får frågor om hybridundervisning. Idag klarar vi inte det men det kanske arbetsgivaren 

behöver fundera mer kring hybridundervisning. Den som kan arbeta hemma ska göra det. Rektorerna 

avgör vart den arbetsplatsförlagda tiden för lärare ska förläggas.  
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Lärarförbundet: 

• Riskbedömning för arbetsplatsförlagda tiden för lärare ska förläggas.  

• Skyddsutrustning? Arbetsgivarens svar: Instruktion och utrustning finns på skolorna om det 

finns moment som kräver det.  

• Undervisningsskuld? Arbetsgivarens svar: Rektor är ansvarig och ska avgöra hur stor del av 

undervisningen som ska kunna göras på distans. Man får diskutera hur man ska ta igen förlorad 

undervisning, troligen genom förlängda skoldagar 

• Viktigt att riskbedömningar hanteras på varje arbetsplats.  

 

Kommunal 

• Möten och APT? Arbetsgivarens svar: Det ska ingå i lokal riskbedömning. 

• Kommunal och Lärarnas Riksförbund står bakom Lärarförbundets inställning till 

riskbedömning 

• Självtester? Arbetsgivarens svar: Kommunen tillhandahåller inte självtester.  

 

Beslut: Dialog. 

 
 
 
 

 
Samverkan förklaras avslutad 2022-01-11 kl 12:00  
  

 

Vid protokollet  

 

 

Lars Sundbom 
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Justeras:  

 

För arbetsgivaren:      
   

 

Maria Andersson  

  

   

För arbetstagarna:               Lärarnas Riksförbund  

  

  

Lärarförbundet                                         Mats Eriksson  

  
   

Ronnie Ripgården                                                   

 

  

Vision                                                          Kommunal  

  
  

Elise Holmberg                                                       Beatrice Sandgren                                    

  

  

Akademikerförbundet SSR               Vårdförbundet 

 
 

Sofia Kareliusson                  Anne Melin        

 

 

Skolledarförbundet                                    Ledarna 

 

-                                                        -  

 

Psykologförbundet      
 

-                                        



 

Tel: 031-706 37 70  
E-post: arkitekter@ylab.se 

RITNINGSFÖRTECKNING 1 1 

 
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 
KUNGSBACKA KOMMUN 
SKÅRBYSKOLAN 
SKÅRBY 6:19 M.FL 
 

21028 

JB 

2021-08-30  

RITNINGSNUMMER BET RITNINGENS INNEHÅLL SKALA RITNINGSDATUM ÄNDRINGSDATUM 

 

G:\2021\21028 Björkris\FFU Björkris 2\Projekt\Byggnad\Ritningar\A\Dokument\FFU Ritningsförteckning Björkris.docx 

ANTAL BLAD BLAD NR 

UPPDRAG UPPDRAG NR 

SIGN 

DATUM 

  BLIVANDE UTSEENDE 
 
 
A-40-0-0001  PLAN 01, HUS F, G OCH H  1:100 2021-08-30 
 
A-40-1-0110  PLAN 01, DEL A 1:100 2021-08-30 
A-40-1-0120  PLAN 01, DEL B OCH C 1:100 2021-08-30 
A-40-1-0130  PLAN 01, DEL D OCH E 1:100 2021-08-30 
 
A-40-1-0210  PLAN 02, DEL A 1:100 2021-08-30 
A-40-1-0220  PLAN 02, DEL B OCH C 1:100 2021-08-30 
A-40-1-0230  PLAN 02, DEL D OCH E 1:100 2021-08-30 
 
A-40-1-0310  PLAN 03, DEL A 1:100 2021-08-30 
A-40-1-0320  PLAN0 3, DEL B OCH C 1:100 2021-08-30 
A-40-1-0330  PLAN 03, DEL D OCH E (TAKPLAN) 1:100 2021-08-30 
 
A-40-1-0410  PLAN 04, DEL A (TAKPLAN) 1:100 2021-08-30 
A-40-1-0420  PLAN 04, DEL B OCH C 1:100 2021-08-30 
A-40-1-0430  PLAN 04, DEL D OCH E 1:100 2021-08-30 
 
A-40-2-0001  SEKTION, A-A, B-B, C-C OCH D-D 1:100 2021-08-30 
A-40-2-0002  SEKTION E-E, F-F OCH G-G 1:100 2021-08-30 
   
A-40-3-0001  FASADER MOT VÄSTER (D,E) OCH NORR 1:100 2021-08-30 
A-40-3-0002  FASADER MOT VÄSTER (A, B, OCH C ) 1:100 2021-08-30 
A-40-3-0003  FASADER MOT ÖSTER (D,E) OCH SÖDER 1:100 2021-08-30 
A-40-3-0004  FASADER MOT ÖSTER (A, B, C) 1:100 2021-08-30 
A-40-3-0005  FASADER MOT S/V, N/O OCH N/V  1:100 2021-08-30 
A-40-3-0006  FASAD MOT NORR (A, B OCH C) 1:100 2021-08-30 
  FASAD MOT SÖDER (C, D OCH E) 
 
A-41-1-0120  TAKPLAN, DEL B OCH C 1:100 2021-08-30 
A-41-1-0130  TAKPLAN, DEL D OCH E 1:100 2021-08-30  
  
A-42-5-0001  UPPSTÄLLNING UTV. DÖRRAR, FÖNSTER 1:50 2021-08-30 
 
A-43-5-0001  UPPSTÄLLNING INV. DÖRRAR, FÖNSTER 1:50 2021-08-30 
 
A-46-4-0001  INREDNING, UPPSTÄLLNING 1:50 2021-08-30 
A-46-4-0002  INREDNING, UPPSTÄLLNING 1:50 2021-08-30 
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G:\2021\21028 Björkris\FFU Björkris 2\Projekt\Byggnad\Ritningar\A\Dokument\FFU Ritningsförteckning Björkris.docx 

ANTAL BLAD BLAD NR 

UPPDRAG UPPDRAG NR 

SIGN 

DATUM 

A-44-3-0001  UTVÄNDIGA KULÖRER 1:100 2021-08-30 
A-44-3-0002  UTVÄNDIGA KULÖRER 1:100 2021-08-30 
A-44-3-0003  UTVÄNDIGA KULÖRER 1:100 2021-08-30 
A-44-3-0004  UTVÄNDIGA KULÖRER 1:100 2021-08-30 
A-44-3-0005  UTVÄNDIGA KULÖRER 1:100 2021-08-30 
A-44-3-0006  UTVÄNDIGA KULÖRER 1:100 2021-08-30 
 
A-44-4-0110  PLAN 01, DEL A, INV. KULÖRER 1:100 2021-08-30 
A-44-4-0120  PLAN 01, DEL B OCH C, INV. KULÖRER 1:100 2021-08-30 
A-44-4-0130  PLAN 01, DEL D OCH E, INV. KULÖRER 1:100 2021-08-30 
 
A-44-4-0210  PLAN 02, DEL A, INV. KULÖRER 1:100 2021-08-30 
A-44-4-0220  PLAN 02, DEL B OCH C, INV. KULÖRER 1:100 2021-08-30 
A-44-4-0230  PLAN 02, DEL D OCH E, INV. KULÖRER 1:100 2021-08-30 
 
A-44-4-0310  PLAN 03, DEL A, INV. KULÖRER 1:100 2021-08-30 
A-44-4-0320  PLAN 03, DEL B OCH C, INV. KULÖRER 1:100 2021-08-30 
A-44-4-0330  PLAN 03, DEL D OCH E, INV. KULÖRER 1:100 2021-08-30 
 
A-44-4-0420  PLAN 04, DEL B OCH C, INV. KULÖRER 1:100 2021-08-30 
A-44-4-0430  PLAN 04, DEL D OCH E, INV. KULÖRER 1:100 2021-08-30 
 
A-98-1-0110  PLAN 01, DEL A, LÅS, LARM, BESLAG 1:100 2021-08-30   
A-98-1-0120  PLAN 01, DEL B OCH C, LÅS. LARM, BESLAG 1:100 2021-08-30 
A-98-1-0130  PLAN 01, DEL D OCH E, LÅS, LARM, BESLAG 1:100 2021-08-30 
 
A-98-1-0210  PLAN 02, DEL A, LÅS, LARM, BESLAG 1:100 2021-08-30 
A-98-1-0220  PLAN 02, DEL B OCH C, LÅS, LARM, BESLAG 1:100 2021-08-30 
A-98-1-0230  PLAN 02, DEL D OCH E, LÅS, LARM, BESLAG 1:100 2021-08-30 
 
A-98-1-0310  PLAN 03, DEL A, LÅS, LARM, BESLAG 1:100 2021-08-30 
A-98-1-0320  PLAN 03, DEL B OCH C, LÅS, LARM, BESLAG 1:100 2021-08-30 
A-98-1-0330  PLAN 03, DEL D OCH E, LÅS, LARM, BESLAG 1:100 2021-08-30 
     
A-98-1-0420  PLAN 04, DEL B OCH C, LÅS, LARM, BESLAG 1:100 2021-08-30 
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FG+8.00

SKALA 1:100

0 1 2 5 10
METER

Sektion A-A

Sektion B-B

Sektion D-D

Sektion C-C PLAN 1
PLAN 2
PLAN 3
PLAN 4

A-40-2-0001

SKÅRBYSKOLAN UTBILDNINGSLOKALER
IDROTTSHALL/SKOLBYGGNAD
SEKTIONER, A-A, B-B, C-C OCH D-D

FÖRKLARINGAR OCH ANVISNINGAR

SE RITNING A-40-1-0110



A1=1:100
A3=1:200

ÄNDRINGEN AVSERBET ANT SIGNDATUM

UPPDRAG NR

URSPRUNGSARKITEKT:

M

E

K

V

A

RITAD AV HANDLÄGGARE

LM-HUSNUMMER NUMMERSKALA BET

ANSVARIGDATUM

ANSVARIG PART

OBJEKTNUMMER PLANBYGGNAD

A

A

F

G

H

N

B

C

D

E FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

KUNGSBACKA KOMMUN
SKÅRBYSKOLAN
SKÅRBY 6:19 M.FL

YNGVE LUNDH ARKITEKT AB 031-706 37 70

KREERA 040-176 550

21028 CF BG

BG2021-08-30
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3,1º
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7

2,5º

FG+8.00

SKALA 1:100

0 1 2 5 10
METER

Sektion E-E 2 Sektion F-F

Sektion G-G

PLAN 1
PLAN 2
PLAN 3
PLAN 4

A-40-2-0002

SKÅRBYSKOLAN UTBILDNINGSLOKALER
IDROTTSHALL/SKOLBYGGNAD
SEKTIONER, E-E, F-F OCH G-G

FÖRKLARINGAR OCH ANVISNINGAR

SE RITNING A-40-1-0110



A1=1:100
A3=1:200

ÄNDRINGEN AVSERBET ANT SIGNDATUM

UPPDRAG NR

URSPRUNGSARKITEKT:

M

E

K

V

A

RITAD AV HANDLÄGGARE

LM-HUSNUMMER NUMMERSKALA BET

ANSVARIGDATUM

ANSVARIG PART

OBJEKTNUMMER PLANBYGGNAD

A

A

F

G

H

N

B

C

D

E FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

KUNGSBACKA KOMMUN
SKÅRBYSKOLAN
SKÅRBY 6:19 M.FL

YNGVE LUNDH ARKITEKT AB 031-706 37 70

KREERA 040-176 550

21028 CF BG

BG2021-08-30

FG+8,00+7,98+7,98 +7,98 +7,98 +7,98 +7,98 +7,98

7,94+ FG+8,00+7,98 +7,98 +7,98 +7,98+7,84

MATERIAL

FASAD:  TEGEL OCH TRÄ
 
TAK:  FALSAT PLÅT

SKÄRMTAK:  SEDUM

DÖRRAR/
FÖNSTER/
PARTIER:  ALUMINIUM/TRÄ

KULÖRER

TAK:  RAL 9007

TAKSÄKERHET
HUVAR:  RAL 9007

STUPRÖR/
HÄNGRÄNNOR:  RAL 9007

SKÄRMTAK:  SEDUM

FASAD TEGEL:  TEGELMÄSTER
  PERSA HARD

TEGEL FOG:  TEGELMÄSTER 
  BÖSTE

FASAD TRÄ:  ORGANOWOOD

FÖNSTER &  UTSIDA RAL 9007
PARTIER:  INSIDA RAL 9010

ÖPPN.BART  UTSIDA
FÖNSTER:  NCS S 5030-Y90R 
  INSIDA
  RAL 9010

FÖNSTER I  UTSIDA
TEGELVÄGG  NCS S 7020-Y90R
IDROTTSHALL:  INSIDA 
  RAL 9010

DÖRRBLAD
SAMT ENTRÉPART: UT/INSIDA
  NCS 7020-Y90R

SOLAVSKÄRMN/  SUNOFF 
SCREENMARKIS:  KÅPA/SKENA:
  RAL 9007
  SCREENVÄV:
  NIMEX SHADE, SERGE
  600/0782  
  (PERLE  
  GREY/WHITE-SAND)

FASADSKYLT:  KULÖRER/BELYSN:
  SVART TEXT MED VIT
  SARG.
  SKÖLD LYSER  
  BAKÅT
  OCH FRAMÅT.
  TEXT LYSER BAKÅT.

       BEF MARKLINJE

NY MARKLINJE

SKALA 1:100

0 1 2 5 10
METER

Fasad mot Väster

Fasad mot Norr

A-40-3-0001

SKÅRBYSKOLAN UTBILDNINGSLOKALER
IDROTTSHALL/SKOLBYGGNAD
FASADER MOT VÄSTER (D, E) OCH NORR

PLAN 1
PLAN 2
PLAN 3
PLAN 4

FÖRKLARINGAR OCH ANVISNINGAR

SEDUMTAK

FALSAT PLÅTTAK

TEGELFASAD

TRÄLAMELLER SAMT
BAKOMLIGGANDE TRÄPANEL

KONTUR AV SPORTHALL

PAPPTAK



A1=1:100
A3=1:200

ÄNDRINGEN AVSERBET ANT SIGNDATUM

UPPDRAG NR

URSPRUNGSARKITEKT:

M

E

K

V

A

RITAD AV HANDLÄGGARE

LM-HUSNUMMER NUMMERSKALA BET

ANSVARIGDATUM

ANSVARIG PART

OBJEKTNUMMER PLANBYGGNAD

A

A

F

G

H

N

B

C

D

E FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

KUNGSBACKA KOMMUN
SKÅRBYSKOLAN
SKÅRBY 6:19 M.FL

YNGVE LUNDH ARKITEKT AB 031-706 37 70

KREERA 040-176 550

21028 CF BG

BG2021-08-30

+7,98 +7,98

+7,98

+7,08 +7,08

+7,98 +7,98

+7,08
+6,64

+7,08

GLASRÄCKE MED SMIDESSTOLPAR

SKALA 1:100

0 1 2 5 10
METER

Fasad mot Väster

Fasad mot Väster

A-40-3-0002

SKÅRBYSKOLAN UTBILDNINGSLOKALER
IDROTTSHALL/SKOLBYGGNAD
FASADER MOT VÄSTER (A, B, C)

PLAN 1
PLAN 2
PLAN 3
PLAN 4

FÖRKLARINGAR OCH ANVISNINGAR

SE RITNING A-40-3-0001



A1=1:100
A3=1:200

ÄNDRINGEN AVSERBET ANT SIGNDATUM

UPPDRAG NR

URSPRUNGSARKITEKT:

M

E

K

V

A

RITAD AV HANDLÄGGARE

LM-HUSNUMMER NUMMERSKALA BET

ANSVARIGDATUM

ANSVARIG PART

OBJEKTNUMMER PLANBYGGNAD

A

A

F

G

H

N

B

C

D

E FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

KUNGSBACKA KOMMUN
SKÅRBYSKOLAN
SKÅRBY 6:19 M.FL

YNGVE LUNDH ARKITEKT AB 031-706 37 70

KREERA 040-176 550

21028 CF BG

BG2021-08-30

+8,01+7,89+7,48

SKÅRBYSKOLAN

+7,23+7,08

+6,15

+6,91+6,91 +7,08
+6,76 +6,61 +6,84 +6,70

+6,09+6,52

+7,26

SKÅRBYSKOLAN

SKALA 1:100

0 1 2 5 10
METER

Fasad mot Öster

Fasad mot Söder

A-40-3-0003

PLAN 1
PLAN 2
PLAN 3
PLAN 4

SKÅRBYSKOLAN UTBILDNINGSLOKALER
IDROTTSHALL/SKOLBYGGNAD
FASADER MOT ÖSTER (D,E) OCH SÖDER

FÖRKLARINGAR OCH ANVISNINGAR

SE RITNING A-40-3-0001



A1=1:100
A3=1:200

ÄNDRINGEN AVSERBET ANT SIGNDATUM

UPPDRAG NR

URSPRUNGSARKITEKT:

M

E

K

V

A

RITAD AV HANDLÄGGARE

LM-HUSNUMMER NUMMERSKALA BET

ANSVARIGDATUM

ANSVARIG PART

OBJEKTNUMMER PLANBYGGNAD

A

A

F

G

H

N

B

C

D

E FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

KUNGSBACKA KOMMUN
SKÅRBYSKOLAN
SKÅRBY 6:19 M.FL

YNGVE LUNDH ARKITEKT AB 031-706 37 70

KREERA 040-176 550

21028 CF BG

BG2021-08-30

+7,48+7,53
+7,98

+7,23+7,11+7,17

+7,98

+6,96

+7,98
RAMP 1:12

RAMP 1:12

+6,96+6,96+6,89

+6,30
RAMP 1:12

+7,08

+7,98

+6,58

+7,98
+7,48

+7,15
RAMP 1:12

RAMP 1:12
RAMP 1:12

+6,84
RAMP 1:12

GLASRÄCKE MED SMIDESSTOLPAR

SKALA 1:100

0 1 2 5 10
METER

Fasad mot Öster

Fasad mot Öster

A-40-3-0004

PLAN 1
PLAN 2
PLAN 3
PLAN 4

SKÅRBYSKOLAN UTBILDNINGSLOKALER
IDROTTSHALL/SKOLBYGGNAD
FASADER MOT ÖSTER (A, B, C)

FÖRKLARINGAR OCH ANVISNINGAR

SE RITNING A-40-3-0001



A1=1:100
A3=1:200

ÄNDRINGEN AVSERBET ANT SIGNDATUM

UPPDRAG NR

URSPRUNGSARKITEKT:

M

E

K

V

A

RITAD AV HANDLÄGGARE

LM-HUSNUMMER NUMMERSKALA BET

ANSVARIGDATUM

ANSVARIG PART

OBJEKTNUMMER PLANBYGGNAD

A

A

F

G

H

N

B

C

D

E FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

KUNGSBACKA KOMMUN
SKÅRBYSKOLAN
SKÅRBY 6:19 M.FL

YNGVE LUNDH ARKITEKT AB 031-706 37 70

KREERA 040-176 550

21028 CF BG

BG2021-08-30

FG+8.00+7.98 7.98+ +7.93 +7.93 +8.18

7.98+ 7.98+ 7.98+7.98+ 7.98+

FG+8,00+7,98+7,98+8,01

SKALA 1:100

0 1 2 5 10
METER

Fasad mot Syd/Väst

Fasad mot Nord/Väst

Fasad mot Nord/Ost

A-40-3-0005

PLAN 1
PLAN 2
PLAN 3
PLAN 4

SKÅRBYSKOLAN UTBILDNINGSLOKALER
IDROTTSHALL/SKOLBYGGNAD
FASADER MOT S/V,N/O, OCH N/V

FÖRKLARINGAR OCH ANVISNINGAR

SE RITNING A-40-3-0001



A1=1:100
A3=1:200

ÄNDRINGEN AVSERBET ANT SIGNDATUM

UPPDRAG NR

URSPRUNGSARKITEKT:

M

E

K

V

A

RITAD AV HANDLÄGGARE

LM-HUSNUMMER NUMMERSKALA BET

ANSVARIGDATUM

ANSVARIG PART

OBJEKTNUMMER PLANBYGGNAD

A

A

F

G

H

N

B

C

D

E FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

KUNGSBACKA KOMMUN
SKÅRBYSKOLAN
SKÅRBY 6:19 M.FL

YNGVE LUNDH ARKITEKT AB 031-706 37 70

KREERA 040-176 550

21028 CF BG

BG2021-08-30

+8.00

SKALA 1:100

0 1 2 5 10
METER

Fasad mot Norr, HUS A

Fasad mot Söder, HUS E 1

Fasad mot Norr 2 Fasad mot Söder 4
Fasad mot Norr 5 Fasad mot Söder 3

A-40-3-0006

SKÅRBYSKOLAN UTBILDNINGSLOKALER
IDROTTSHALL/SKOLBYGGNAD
FASAD MOT NORR (A), (B), (C)
FASAD MOT SÖDER (C), (D), (E)

FÖRKLARINGAR OCH ANVISNINGAR

SE RITNING A-40-3-0001
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2

35

4



A1=1:100
A3=1:200

ÄNDRINGEN AVSERBET ANT SIGNDATUM

UPPDRAG NR

URSPRUNGSARKITEKT:

M

E

K

V

A

RITAD AV HANDLÄGGARE

LM-HUSNUMMER NUMMERSKALA BET

ANSVARIGDATUM

ANSVARIG PART

OBJEKTNUMMER PLANBYGGNAD

A

A

F

G

H

N

B

C

D

E FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

KUNGSBACKA KOMMUN
SKÅRBYSKOLAN
SKÅRBY 6:19 M.FL

YNGVE LUNDH ARKITEKT AB 031-706 37 70

KREERA 040-176 550

21028 CF BG

BG2021-08-30

R
L

R
L

U
L

R
L

SKALA 1:100

0 1 2 5 10
METER

PLAN 1
PLAN 2
PLAN 3
PLAN 4

A-41-1-0120

B OCH C
SKÅRBYSKOLAN UTBILDNINGSLOKALER
IDROTTSHALL/SKOLBYGGNAD
TAKPLAN, DEL B OCH C

FÖRKLARINGAR OCH ANVISNINGAR

SE RITNING A-40-1-0110
SE RITNING A-40-3-0001



A1=1:100
A3=1:200

ÄNDRINGEN AVSERBET ANT SIGNDATUM

UPPDRAG NR

URSPRUNGSARKITEKT:

M

E

K

V

A

RITAD AV HANDLÄGGARE

LM-HUSNUMMER NUMMERSKALA BET

ANSVARIGDATUM

ANSVARIG PART

OBJEKTNUMMER PLANBYGGNAD

A

A

F

G

H

N

B

C

D

E FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

KUNGSBACKA KOMMUN
SKÅRBYSKOLAN
SKÅRBY 6:19 M.FL

YNGVE LUNDH ARKITEKT AB 031-706 37 70

KREERA 040-176 550

21028 CF BG

BG2021-08-30

R
L

R
L

R
L

SKALA 1:100

0 1 2 5 10
METER

PLAN 1
PLAN 2
PLAN 3
PLAN 4

A-41-1-0130

D OCH E
SKÅRBYSKOLAN UTBILDNINGSLOKALER
IDROTTSHALL/SKOLBYGGNAD
TAKPLAN, DEL D OCH E

FÖRKLARINGAR OCH ANVISNINGAR

SE RITNING A-40-1-0110
SE RITNING A-40-3-0001



A1=1:50
A3=1:100

ÄNDRINGEN AVSERBET ANT SIGNDATUM

UPPDRAG NR

URSPRUNGSARKITEKT:

M

E

K

V

A

RITAD AV HANDLÄGGARE

LM-HUSNUMMER NUMMERSKALA BET

ANSVARIGDATUM

ANSVARIG PART

OBJEKTNUMMER PLANBYGGNAD

A

A

B

C

D

E

F

G

N

H

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

KUNGSBACKA KOMMUN
SKÅRBYSKOLAN
SKÅRBY 6:19 M.FL

YNGVE LUNDH ARKITEKT AB 031-706 37 70

KREERA 040-176 550

21028 CF BG

BG2021-08-30

FÖNSTER/DÖRRAR UTVÄNDIGT

TRÄ/ALUMINIUM
F8a - B:8M H: 27M
F9a - B: 9M H: 27M
F9b - B: 9M H: 20M
F10a - B: 10M H: 27M
F12a - B: 12M H: 17M
F12b - B: 12M H: 27M
F12c - B 1185 H: 1185
F12d - B: 12M H: 1371 LH: 1158
F12e - B: 12M H: 2396 LH: 2183
F12f -  B: 12M H: 2650 LH: 2420
F12g - B: 12M H: 1913 LH: 1683
F12h - B: 12M H: 757 LH: 544
F12i -  B: 12M H: 1899 LH: 1200
F12j -  B: 12M H: 2749 LH: 2050
F13a - B: 13M H: 27M
F14a - B: 14M H: 27M
F16a - B: 16M H: 27M
F17a - B: 17M H: 9M
F18a - B: 18M H: 27M
F18b - B: 18M H: 13M
F18c - B: 18M H: 20M
F19a - B: 19M H: 19M
F20a - B: 20M H: 20M
F21a - B: 21M H: 27M
F27a - B: 27M H: 27M
F28a - B: 28M H: 27M
F30a - B: 30M H: 27M
F30b - B: 30M H: 6M

ALUMINIUM
VL8a - B: 8M H: 10M

YD10a - B: 10M H: 27M
YD11a - B: 11M H: 21M
YD12a - B: 12M H: 21M
YD13a - B: 13M H: 27M
YD14a - B: 14M H: 27M

APD24a - B: 24M H: 27M

AP18a - B: 18M H: 27M
AP21a - B: 21M H: 27M
AP26a - B: 26M H: 27M
AP27b - B: 27M H: 27M
AP30a - B: 30M H: 27M

18M

27
M

21M

27
M

26M

27
M

27M

27
M

30M

27
M

AP18a AP21a AP26a AP27b AP30a

+FG

UTSEENDE ALUMINIUMPARTIER

FÖRKLARINGAR OCH ANVISNINGAR

SE PLANRITINGAR
       

FÖNSTER/DÖRRAR UTVÄNDIGT

TRÄ/ALUMINIUM
F8a - B:8M H: 27M
F9a - B: 9M H: 27M
F9b - B: 9M H: 20M
F10a - B: 10M H: 27M
F12a - B: 12M H: 17M
F12b - B: 12M H: 27M
F12c - B 1185 H: 1185
F12d - B: 12M H: 1371 LH: 1158
F12e - B: 12M H: 2396 LH: 2183
F12f -  B: 12M H: 2650 LH: 2420
F12g - B: 12M H: 1913 LH: 1683
F12h - B: 12M H: 757 LH: 544
F12i -  B: 12M H: 1899 LH: 1200
F12j -  B: 12M H: 2749 LH: 2050
F13a - B: 13M H: 27M
F14a - B: 14M H: 27M
F16a - B: 16M H: 27M
F17a - B: 17M H: 9M
F18a - B: 18M H: 27M
F18b - B: 18M H: 13M
F18c - B: 18M H: 20M
F19a - B: 19M H: 19M
F20a - B: 20M H: 20M
F21a - B: 21M H: 27M
F27a - B: 27M H: 27M
F28a - B: 28M H: 27M
F30a - B: 30M H: 27M
F30b - B: 30M H: 6M

ALUMINIUM
VL8a - B: 8M H: 10M

YD10a - B: 10M H: 27M
YD11a - B: 11M H: 21M
YD12a - B: 12M H: 21M
YD13a - B: 13M H: 27M
YD14a - B: 14M H: 27M

APD24a - B: 24M H: 27M

AP18a - B: 18M H: 27M
AP21a - B: 21M H: 27M
AP26a - B: 26M H: 27M
AP27b - B: 27M H: 27M
AP30a - B: 30M H: 27M

SKALA 1:50

0 1 2 5
METER

A-42-5-0001

SKÅRBYSKOLAN UTBILDNINGSLOKALER
IDROTTSHALL/SKOLBYGGNAD
UPPSTÄLLNING/LITTRERING
UTV. DÖRRAR, FÖNSTER OCH PARTIER

PLAN 1
PLAN 2
PLAN 3
PLAN 4

UTVÄNDIGA DÖRRAR, FÖNSTER OCH PARTIER - TRÄ/ALUMINIUM/STÅL



A1=1:50
A3=1:100

ÄNDRINGEN AVSERBET ANT SIGNDATUM

UPPDRAG NR

URSPRUNGSARKITEKT:

M

E

K

V

A

RITAD AV HANDLÄGGARE

LM-HUSNUMMER NUMMERSKALA BET

ANSVARIGDATUM

ANSVARIG PART

OBJEKTNUMMER PLANBYGGNAD

A

A

B

C

D

E

F

G

N

H

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

KUNGSBACKA KOMMUN
SKÅRBYSKOLAN
SKÅRBY 6:19 M.FL

YNGVE LUNDH ARKITEKT AB 031-706 37 70

KREERA 040-176 550

21028 CF BG

BG2021-08-30

DÖRRAR INVÄNDIGT

TRÄ
D8b - B: 8M H: 21M
D9a - B: 9M H: 21M
D10c - B: 10M H: 21M
D11a - B: 11M H: 21M
D12a - B: 12M H: 21M
PD14a - B: 14M H:21M
PD16a - B: 21M H:21M
PD24a - B: 24M H: 21M

TRÄ
D7a - B: 7M H: 21M
D8a - B: 8M H: 21M
D10b - B: 10M H: 21M

TRÄ/GLASAD
D10a - B: 10M H: 21M

GLASFIBERDÖRR
GD10a - B: 10M H: 21M
GD11a - B: 11M H: 21M

ALUMINIUM
APD15a - B: 15M  H: 21M
APD19a - B: 19M H: 21M
APD22a - B: 22M H: 21M

AP17a - B: 17M H: 24M
AP20a - B: 20M H: 24M
AP24a - B: 24M H: 24M
AP27a - B: 27M H: 21M
AP28a - B: 28M H: 24M
AP50a - B: 50M H: 35M

AD30a - B: 30M H: 21M

STÅL

SD8a - B: 10M H: 21M
SD10a - B: 10M H: 21M

17M

24
M

20M

24
M

24M

24
M

28M

24
M

27M

24
M

50M

27
M

AP17a AP20a AP24a AP28aAP27a

+FG

AP50a

UTSEENDE ALUMINIUMPARTIER

GLASPARTIER INVÄNDIGT

TRÄ
F4a - B: 4M H: 21M
F8b - B: 8M H: 21M
F9c - B: 9M H: 21M
F9d - B: 9M H: 21M
F10b - B: 10M H: 12M
F10c - B: 10M H: 21M
F11a - B: 11M H: 21M
F13b - B: 13M H: 16M
F14b - B: 14M H: 21M
F15a - B: 15M H: 21M
F18d - B: 18M H: 21M
F19b - B: 19M H: 16M

FÖRKLARINGAR OCH ANVISNINGAR

SE PLANRITINGAR
       

SKALA 1:50

0 1 2 5
METER

A-43-5-0001

SKÅRBYSKOLAN UTBILDNINGSLOKALER
IDROTTSHALL/SKOLBYGGNAD
UPPSTÄLLNING/LITTRERING
INV. DÖRRAR OCH GLASPARTIER

PLAN 1
PLAN 2
PLAN 3
PLAN 4

INVÄNDIGA DÖRRAR OCH GLASPARTIER - TRÄ/GLASFIBER/ALUMINIUM



A1=1:100
A3=1:200

ÄNDRINGEN AVSERBET ANT SIGNDATUM

UPPDRAG NR

URSPRUNGSARKITEKT:

M

E

K

V

A

RITAD AV HANDLÄGGARE

LM-HUSNUMMER NUMMERSKALA BET

ANSVARIGDATUM

ANSVARIG PART

OBJEKTNUMMER PLANBYGGNAD

A

A

F

G

N

H

B

C

D

E FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

KUNGSBACKA KOMMUN
SKÅRBYSKOLAN
SKÅRBY 6:19 M.FL

YNGVE LUNDH ARKITEKT AB 031-706 37 70

KREERA 040-176 550

21028 CF BG

BG2021-08-30

MATERIAL

FASAD:  TEGEL OCH TRÄ
 
TAK:  FALSAT PLÅT

SKÄRMTAK:  SEDUM

DÖRRAR/
FÖNSTER/
PARTIER:  ALUMINIUM/TRÄ

KULÖRER

TAK:  RAL 9007

TAKSÄKERHET
HUVAR:  RAL 9007

STUPRÖR/
HÄNGRÄNNOR:  RAL 9007

SKÄRMTAK:  SEDUM

FASAD TEGEL:  TEGELMÄSTER
  PERSA HARD

TEGEL FOG:  TEGELMÄSTER 
  BÖSTE

FASAD TRÄ:  ORGANOWOOD

FÖNSTER &  UTSIDA RAL 9007
PARTIER:  INSIDA RAL 9010

ÖPPN.BART  UTSIDA
FÖNSTER:  NCS S 5030-Y90R 
  INSIDA
  RAL 9010

FÖNSTER I  UTSIDA
TEGELVÄGG  NCS S 7020-Y90R
IDROTTSHALL:  INSIDA 
  RAL 9010

DÖRRBLAD
SAMT ENTRÉPART: UT/INSIDA
  NCS 7020-Y90R

SOLAVSKÄRMN/  SUNOFF 
SCREENMARKIS:  KÅPA/SKENA:
  RAL 9007
  SCREENVÄV:
  NIMEX SHADE, SERGE
  600/0782  
  (PERLE  
  GREY/WHITE-SAND)

FASADSKYLT:  KULÖRER/BELYSN:
  SVART TEXT MED VIT
  SARG.
  SKÖLD LYSER  
  BAKÅT
  OCH FRAMÅT.
  TEXT LYSER BAKÅT.

       

FG+8,00+7,98+7,98 +7,98 +7,98 +7,98 +7,98 +7,98

7,94+ FG+8,00+7,98 +7,98 +7,98 +7,98+7,84

SKALA 1:100

0 1 2 5 10
METER

Fasad mot Väster

Fasad mot Norr

A-44-3-0001

SKÅRBYSKOLAN UTBILDNINGSLOKALER
IDROTTSHALL/SKOLBYGGNAD
UTVÄNDIGA KULÖRER

PLAN 1
PLAN 2
PLAN 3
PLAN 4

FÖRKLARINGAR OCH ANVISNINGAR

SEDUMTAK

FALSAT PLÅTTAK

TEGELFASAD

TRÄLAMELLER SAMT
BAKOMLIGGANDE TRÄPANEL

SE ÄVEN KULÖRDOKUMENT OCH BESKRIVNING

PAPPTAK



A1=1:100
A3=1:200

ÄNDRINGEN AVSERBET ANT SIGNDATUM

UPPDRAG NR

URSPRUNGSARKITEKT:

M

E

K

V

A

RITAD AV HANDLÄGGARE

LM-HUSNUMMER NUMMERSKALA BET

ANSVARIGDATUM

ANSVARIG PART

OBJEKTNUMMER PLANBYGGNAD

A

A

F

G

N

H

B

C

D

E FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

KUNGSBACKA KOMMUN
SKÅRBYSKOLAN
SKÅRBY 6:19 M.FL

YNGVE LUNDH ARKITEKT AB 031-706 37 70

KREERA 040-176 550

21028 CF BG

BG2021-08-30

+7,98 +7,98

+7,98

+7,08 +7,08

+7,98 +7,98

+7,08
+6,64

+7,08

GLASRÄCKE MED SMIDESSTOLPAR

SKALA 1:100

0 1 2 5 10
METER

Fasad mot Väster

Fasad mot Väster

A-44-3-0002

SKÅRBYSKOLAN UTBILDNINGSLOKALER
IDROTTSHALL/SKOLBYGGNAD
UTVÄNDIGA KULÖRER

PLAN 1
PLAN 2
PLAN 3
PLAN 4

FÖRKLARINGAR OCH ANVISNINGAR

SE RITNING A-44-3-0001



A1=1:100
A3=1:200

ÄNDRINGEN AVSERBET ANT SIGNDATUM

UPPDRAG NR

URSPRUNGSARKITEKT:

M

E

K

V

A

RITAD AV HANDLÄGGARE

LM-HUSNUMMER NUMMERSKALA BET

ANSVARIGDATUM

ANSVARIG PART

OBJEKTNUMMER PLANBYGGNAD

A

A

F

G

N

H

B

C

D

E FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

KUNGSBACKA KOMMUN
SKÅRBYSKOLAN
SKÅRBY 6:19 M.FL

YNGVE LUNDH ARKITEKT AB 031-706 37 70

KREERA 040-176 550

21028 CF BG

BG2021-08-30

+8,01+7,89+7,48

SKÅRBYSKOLAN

+7,23+7,08

+6,15

+6,91+6,91 +7,08
+6,76 +6,61 +6,84 +6,70

+6,09+6,52

+7,26

SKÅRBYSKOLAN

SKALA 1:100

0 1 2 5 10
METER

Fasad mot Öster

Fasad mot Söder

A-44-3-0003

PLAN 1
PLAN 2
PLAN 3
PLAN 4

SKÅRBYSKOLAN UTBILDNINGSLOKALER
IDROTTSHALL/SKOLBYGGNAD
UTVÄNDIGA KULÖRER

FÖRKLARINGAR OCH ANVISNINGAR

SE RITNING A-44-3-0001



A1=1:100
A3=1:200

ÄNDRINGEN AVSERBET ANT SIGNDATUM

UPPDRAG NR

URSPRUNGSARKITEKT:

M

E

K

V

A

RITAD AV HANDLÄGGARE

LM-HUSNUMMER NUMMERSKALA BET

ANSVARIGDATUM

ANSVARIG PART

OBJEKTNUMMER PLANBYGGNAD

A

A

F

G

N

H

B

C

D

E FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

KUNGSBACKA KOMMUN
SKÅRBYSKOLAN
SKÅRBY 6:19 M.FL

YNGVE LUNDH ARKITEKT AB 031-706 37 70

KREERA 040-176 550

21028 CF BG

BG2021-08-30

+7,48+7,53
+7,98

+7,23+7,11+7,17

+7,98

+6,96

+7,98
RAMP 1:12

RAMP 1:12

+6,96+6,96+6,89

+6,30
RAMP 1:12

+7,08

+7,98

+6,58

+7,98
+7,48

+7,15
RAMP 1:12

RAMP 1:12
RAMP 1:12

+6,84
RAMP 1:12

GLASRÄCKE MED SMIDESSTOLPAR

SKALA 1:100

0 1 2 5 10
METER

Fasad mot Öster

Fasad mot Öster

A-44-3-0004

PLAN 1
PLAN 2
PLAN 3
PLAN 4

SKÅRBYSKOLAN UTBILDNINGSLOKALER
IDROTTSHALL/SKOLBYGGNAD
UTVÄNDIGA KULÖRER

FÖRKLARINGAR OCH ANVISNINGAR

SE RITNING A-44-3-0001



A1=1:100
A3=1:200

ÄNDRINGEN AVSERBET ANT SIGNDATUM

UPPDRAG NR

URSPRUNGSARKITEKT:

M

E

K

V

A

RITAD AV HANDLÄGGARE

LM-HUSNUMMER NUMMERSKALA BET

ANSVARIGDATUM

ANSVARIG PART

OBJEKTNUMMER PLANBYGGNAD

A

A

F

G

N

H

B

C

D

E FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

KUNGSBACKA KOMMUN
SKÅRBYSKOLAN
SKÅRBY 6:19 M.FL

YNGVE LUNDH ARKITEKT AB 031-706 37 70

KREERA 040-176 550

21028 CF BG

BG2021-08-30

FG+8.00+7.98 7.98+ +7.93 +7.93 +8.18

7.98+ 7.98+ 7.98+7.98+ 7.98+

FG+8,00+7,98+7,98+8,01

SKALA 1:100

0 1 2 5 10
METER

Fasad mot Syd/Väst

Fasad mot Nord/Väst

Fasad mot Nord/Ost

A-44-3-0005

PLAN 1
PLAN 2
PLAN 3
PLAN 4

SKÅRBYSKOLAN UTBILDNINGSLOKALER
IDROTTSHALL/SKOLBYGGNAD
UVÄNDIGA KULÖRER

FÖRKLARINGAR OCH ANVISNINGAR

SE RITNING A-44-3-0001



A1=1:100
A3=1:200

ÄNDRINGEN AVSERBET ANT SIGNDATUM

UPPDRAG NR

URSPRUNGSARKITEKT:

M

E

K

V

A

RITAD AV HANDLÄGGARE

LM-HUSNUMMER NUMMERSKALA BET

ANSVARIGDATUM

ANSVARIG PART

OBJEKTNUMMER PLANBYGGNAD

A

A

F

G

N

H

B

C

D

E FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

KUNGSBACKA KOMMUN
SKÅRBYSKOLAN
SKÅRBY 6:19 M.FL

YNGVE LUNDH ARKITEKT AB 031-706 37 70

KREERA 040-176 550

21028 CF BG

BG2021-08-30

+8.00

SKALA 1:100

0 1 2 5 10
METER

Fasad mot Norr, HUS A

Fasad mot Söder, HUS E 1

Fasad mot Norr 2 Fasad mot Söder 4
Fasad mot Norr 5 Fasad mot Söder 3

A-44-3-0006

SKÅRBYSKOLAN UTBILDNINGSLOKALER
IDROTTSHALL/SKOLBYGGNAD
UTVÄNDIGA KULÖRER

FÖRKLARINGAR OCH ANVISNINGAR

SE RITNING A-44-3-0001



A1=1:100
A3=1:200

ÄNDRINGEN AVSERBET ANT SIGNDATUM

UPPDRAG NR

URSPRUNGSARKITEKT:

M

E

K

V

A

RITAD AV HANDLÄGGARE

LM-HUSNUMMER NUMMERSKALA BET

ANSVARIGDATUM

ANSVARIG PART

OBJEKTNUMMER PLANBYGGNAD

A

A

B

C

D

E

F

G

N

H

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

KUNGSBACKA KOMMUN
SKÅRBYSKOLAN
SKÅRBY 6:19 M.FL

YNGVE LUNDH ARKITEKT AB 031-706 37 70

KREERA 040-176 550

21028 CF BG

BG2021-08-30

35 700 17 050

4 725

5 645

43 900
8 736

26 027
9 136

5 150

3 300

10 35525 345

1 207

5 847
477

966
586

2 207
586

1 536
477

4 370

2 110

27 346

2 093

2 400

2 400

1 800

AA

CC

BB

HISS 1

EI60

REI90-M

EI60

RIDÅVÄGG

SITTG
R

AD
ÄN

G
SITTG

R
AD

ÄN
G

FG+7.10

FG+8.00

FG+8.00

K1/K2

K1/K2

K4/K5

K2/K3

K14/K5

K4/K5

K2/K3

K4/K5

K2/K3

K2/K3

K1/K2

K1/K2

SG1

SG2

SG2

SG
2

SG2

SG2

SG3
SG3

SG3

SG3

TZ

TZ

TZ

PH

PH

KL
1

KL
1 P

P

PH

PH

KL1KL
1 P

P

PH

PH

KL1KL
1 P

P

TZ

TZ

TZ

L

L

L

B

B

LA1

LA1

AK2

AK2

AK1

AK1

AK1

AK1

AK1

AK1

AK1

AK1

AK1

AK1 AK1AK1

AK1 AK1 AK1

AK2

AK2

AK2

TZ

SG
2

EI60

VF

VF

N
ÄT

N
ÄT

N
ÄT

N
ÄT

N
ÄT

N
ÄT

N
ÄT

N
ÄT

EI 60

REI90-M

WC
A125

WC
A126

RWC/D/OMKL.
A124

OMKL
A123

OMKL
A128

DUSCH
A127

WC
A114

RWC/D/OMKL.
A112

OMKL
A111

OMKL
A116

DUSCH
A115

WC
A119

WC
A120

RWC/D/OMKL.
A118

OMKL
A117

OMKL
A122

DUSCH
A121

FRD
A107

GRUPP
A108

BIBLIOTEK
A106

EL.C
A105

UC
A104

IDROTT
A130 VF

A101

VF
A103

ENTRÉ
A102

KORRIDOR
A109

TRAPPA
A110

TRAPPA
A129

FRD IDROTT
A132

FRD IDROTT
A131

WC
A113

LJUD
A130B

LJUD
A130A

D
D

TZ =      TERRAZZO
KL1 =    KLINKER RWC/D, DUSCH
   OCH STÄD/TVÄTT
KL2 =    KLINKER I STORKÖK
L =        LINOLEUM
SG1 =  SPORTGOLV IDROTTSHALL
SG2 =  SPORTGOLV LÄKTARE
SG3 =  SPORTGOLV KORRIDORER/
   ALLMÄNNA UTRYMMEN
SG4 =  RÖRELSERUM
P =       PLASTMATTA
PH =     PLASTMATTA HALKSÄKER
G =      GUMMIGOLV
IP =      INDUSTRIPARKETT
B =       BETONG

AK1 = SPALTPANEL AKUSTIK
AK2 = SPALTPANEL
LA1 = LAMINAT, KULÖR SEED
          (LJUS GRÅ/GRÖN)
LA2 = LAMINAT, KULÖR POSSUM
          (MÖRK GRÅ/GRÖN)

K1 = KAKEL KULÖR TERRACOTTA
K2 = KAKEL KULÖR LJUSGRÖN
K3 = KAKEL KULÖR MÖRKGRÖN
K4 = KAKEL KULÖR GUL
K5 = KAKEL KULÖR GRÅ

KAKEL, WC, DUSCH, MFL

ES = ELEVSKÅP, FÖR FORMAT OCH KULÖR
         SE KULÖRDOKUMENT

GRADÄNGER,   FÖR KULÖR OCH MATERIAL
       SE KULÖRDOKUMENT

SKALA 1:100

0 1 2 5 10
METER A-44-4-0110

SKÅRBYSKOLAN UTBILDNINGSLOKALER
IDROTTSHALL/SKOLBYGGNAD
PLAN 01, DEL A, INV. KULÖRER

PLAN 1
PLAN 2
PLAN 3
PLAN 4

A 01

FÖRKLARINGAR OCH ANVISNINGAR
YTSKIKT OCH KULÖRER



A1=1:100
A3=1:200

ÄNDRINGEN AVSERBET ANT SIGNDATUM

UPPDRAG NR

URSPRUNGSARKITEKT:

M

E

K

V

A

RITAD AV HANDLÄGGARE

LM-HUSNUMMER NUMMERSKALA BET

ANSVARIGDATUM

ANSVARIG PART

OBJEKTNUMMER PLANBYGGNAD

A

A

B

C

D

E

F

G

N

H

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

KUNGSBACKA KOMMUN
SKÅRBYSKOLAN
SKÅRBY 6:19 M.FL

YNGVE LUNDH ARKITEKT AB 031-706 37 70

KREERA 040-176 550

21028 CF BG

BG2021-08-30

F F

H
H

H
H

H
H

K
K

D
M F

H
H

H H

H
H

H

SPÅN
SU

G
G

ASO
L

D
M

D
M

TT
TP

TM

K
F

D
M

D
M

TM

K
F

PLAN
H

YVEL
BAN

D
SÅG

F

TP

31 550 32 250

2 100

2 100

2 100

32 250 30 850

M
/U

PROV
HYTT

VIRKE

PLATS FÖ
R

 M
ASKIN

ER

PLATS FÖ
R

 M
ASKIN

ER

H
/U

H
/U

HISS 2

NÖD
DUSCH

NÖD
DUSCH

JALUSI

E30

EI60

EI60

EI60

E30

E30

EI60

EI60

PROV
HYTT

H H H H H H HHHHHH

HHHHHHHHHHFG+8.00

FG+8.00

S
ST

K4/K5

TZ

TZ

L

L

L

L

L

L

G

G

G

L L

G

G

G

L

L

G TZ

TZ

TZ

P

G
G G G

P

IPIPIP

L

L

L

LA1

AK2 AK2 AK2

LA1

LA1

LA1

LA1LA1

LA1

LA1 LA1 LA1 LA1

LA2

LA2 LA2

LA2

LA2

LA2

LA1

LA1 LA1 LA1 LA1 LA1 LA1

AK2 AK2AK2

LA2

LA2

LA2

AK1AK1

AK1AK1

LA2

LA2

LA2

AK1 AK1

EI60

V: HÖJD 1400V: HÖJD 1400

FRD
B107

FRD
C109

GRUPP
B116

GRUPP
B114

GRUPP
B113

GRUPP
B110

FRD
B117

MUSIK
B115

BILD
B109

HKK
B108

HKK
B105

MUSIK/BILD/DATASAL
B106

TRÄATELJÉ
C113

TRÄATELJÉ
C111

TEXTILATELJÉ
C108

TEXTILATELJÉ
C105

MASKINRUM
C112

RWC
C104

DATOR/SKRIVARE
B111

FRD
C106

STÄD
C110

CAFÉ
B104

EL.C
B112

EL.C
C107

VF
C101

VF
B101

KORRIDOR
B103

KORRIDOR
C103

TRAPPA
B102

TRAPPA
C102

E
E

E
E

F
K

TM
TT

H

SKALA 1:100

0 1 2 5 10
METER A-44-4-0120

SKÅRBYSKOLAN UTBILDNINGSLOKALER
IDROTTSHALL/SKOLBYGGNAD
PLAN 01, DEL B OCH C, INV. KULÖRER

PLAN 1
PLAN 2
PLAN 3
PLAN 4

B OCH C 01

FÖRKLARINGAR OCH ANVISNINGAR

SE RITNING A-44-4-0110



A1=1:100
A3=1:200

ÄNDRINGEN AVSERBET ANT SIGNDATUM

UPPDRAG NR

URSPRUNGSARKITEKT:

M

E

K

V

A

RITAD AV HANDLÄGGARE

LM-HUSNUMMER NUMMERSKALA BET

ANSVARIGDATUM

ANSVARIG PART

OBJEKTNUMMER PLANBYGGNAD

A

A

B

C

D

E

F

G

N

H

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

KUNGSBACKA KOMMUN
SKÅRBYSKOLAN
SKÅRBY 6:19 M.FL

YNGVE LUNDH ARKITEKT AB 031-706 37 70

KREERA 040-176 550

21028 CF BG

BG2021-08-30

D
ISKIN

LÄM
N

IN
G

SALLAD

D
R

YC
KESSTATIO

N SPEC.KOST

GROVDISK

PO
SR

LIN
/ BESTIC

K

D
R

YC
KESSTATIO

N

GRÖNBEREDN.

UPPSTÄLLNING

KONDENSVATTENAVLOPP

KONDENSVATTENAVLOPP

BR
Ö

D
STATIO

N
 &

TILLBEH
Ö

R

-5±0

±0
±0

+15

+15

+20

±0

+15

±0

+20

-5

±0

+20
-5-5 ±0

±0

±0

+15

±0

±0

±0
+15±0

-5
±0

+15

±0
+15 ±0

±0

+15

±0 ±0

+15

-5
±0

±0

+15

±0

+15

±0

+15

±0±0

±0

±0
+15

±0
±0

±0
±0+15

±0

±0

±0
±0

±0

±0

±0

±0

±0

±0

±0 ±0

±0

±0
±0

KK

S

D
M

K/F

33 850 28 400

18 650
4 121

7 265
5 397

28 264

2 100

2 100

2 660 2 4132 098 2 535 1 960 2 535 1 980 12 083

3 020

34 686

F
F

E
E

HISS 3

VÄNTPLATS

D
SD
S

VÄNT
HÖRNA

GRADÄNGER

D
S

JALU
SI

JALU
SI

JALU
SI

E30

EI60

EI60

EI60

EI60

EI60

E30
E30

EI60

V: H
Ö

JD
 1400

V: H
Ö

JD
 1400

PROV
HYTT

NÖD
DUSCH

NÖD
DUSCH

NÖD
DUSCH

FG+8.00 FG+8.00

H

GASOL

K1/K2

K1/K2 K1/K2

K1/K2

K1/K2

K1/K2

TZ

TZ

TZ

L
L

G

G

G

P

L

L
L

LL

L L L L L L

L

L

L
P

P

P

P

P

P

TZ

TZ

TZ
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G

G
TZ

TZ

TZ

G

G

P

L

KL2

KL2

KL2

KL2

KL2
PH

PH

KL2

P

LA1

LA2

LA2 LA2

LA2

LA2

LA2
AK2

AK2

AK2 AK2 AK2 AK2

LA1LA1 LA1LA1 LA1

LA2

LA2

AK1

AK1

AK1

AK1

AK1

AK1AK1

LA1 LA1

LA1

LA1

LA1

LA2
LA2

LA2

LA2

LA2
LA2

LA2

AK1 V: H
Ö

JD
 1400

EI60

AK1

NO
D104

NO
D107

NO-PREP
D106

GRUPP
D105

RWC
D109

RWC
D122 RWC

D123 WC
D124

WC
D110

WC
D111

KOP/FRD
D127 MINI KONF

D113

ADMINISTRATION
D114

SAMTAL
D115

SYV
D116

EH
D117

EH
D118

EH
D119

SKÖT
D120

VILR.
D121

TEL
D125

VAKTMÄSTARE
E103

MATSAL/HKK
E107

STÄD
E106

KONTOR
E124OMKL

E122

OMKL
E120

WC/D
E123

WC/D
E121

MATSAL
E109

DISK
E111

EL.C
D126

VF
E105

VF
E101

VF
D101

KORRIDOR
D103

KORRIDOR
D112

TRAPPA A
E102

TRAPPA
D102

TRAPPA
D108

FOAJÉ/MATSAL
E104

SER
VER

IN
G

E110

STÄD
E113

KYL
E126

FRYS
E125

GRÖNKYL
E127

VARUMOTTAGNING
E117

FRD
E115

FÖRV.
E114

FRD
E112

FRD
E119

KYL
E118

EL
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KÖK
E116

D108A

G

G

G
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T
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M

ISY
R

A

M/U

S

SKALA 1:100

0 1 2 5 10
METER A-44-4-0130

SKÅRBYSKOLAN UTBILDNINGSLOKALER
IDROTTSHALL/SKOLBYGGNAD
PLAN 01, DEL D OCH E, INV. KULÖRER

PLAN 1
PLAN 2
PLAN 3
PLAN 4

D OCH E 01

FÖRKLARINGAR OCH ANVISNINGAR

SE RITNING A-44-4-0110
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ÄNDRINGEN AVSERBET ANT SIGNDATUM

UPPDRAG NR
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OBJEKTNUMMER PLANBYGGNAD
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FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
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Datum 

2022-02-09 
Diarienummer 

              2022 - 00146 
 
 

 
 

 
«AnvEnhet» 
0300-83 45 44 
ulrika.lunden@kungsbacka.se 

1 (1)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Öppna förskolans verksamhet i Kungsbacka 
 

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

 

Sammanfattning av ärendet 

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

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

 
 

 

Maria Andersson  

Skolchef     



 
 

Datum 

2022-01-03 
Diarienummer 

FG 2022-00021 

 
 

 
FG Myndighet & Stöd 

Frida Byrsten 
070-265 59 66 
Verksamhetschef 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Revidering av Regler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Kungsbacka 
kommun 
 

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

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden beslutar om regler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Kungsbacka kommun. 
Utifrån dessa regler och skollagen beslutar sedan förvaltningschef om dokument för handläggning och 
verkställighet i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.  

Nämnden har i sina regler fastställt att en vårdnadshavare kan ansöka om uppehåll i barnets plats med 
maximal tre månader. Efter detta avslutas platsen. Vid längre uppehåll utgår ingen ersättning till 
enheten. Regeln syftar till att det inte ska finnas outnyttjade platser som innebär att familjer med 
omsorgsbehov inte får placering. Det har nu av verksamheten lyfts att det finns behov av att kunna 
möjliggöra undantag från gränsen på tre månader i enskilda fall. Under vissa perioder under 
vinterhalvåret kan det förekomma större spridning av virus vilket för vissa familjer med nyfödda barn 
kan bedömas som grund för att medge längre frånvaro. Det kan även omfatta barn med sjukdom där 
frånvaron för behandling kan komma att överstiga tre månader.  

Idag medger inte regelverket undantag. Utifrån det som framkommit bedömer förvaltningen att det i 
undantagsfall kan finnas behov av att kunna göra avsteg från gränsen på tre månader, om det utifrån en 
sammanvägd bedömning i det enskilda fallet föreligger särskilda skäl.  

Beslutsunderlag 
FG Myndighet & Stöds tjänsteskrivelse, 2021-01-03 

Förslag till Regler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Kungsbacka kommun, 2021-01-03 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Maria Andersson     Frida Byrsten 

Förvaltningschef     Verksamhetschef Myndighet & Stöd 
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fritidshem och pedagogisk 

omsorg i Kungsbacka kommun 
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Regler för förskola, fritidshem och pedagogisk 

omsorg i Kungsbacka kommun 

Om regelverket 

Kommunfullmäktige beslutar om nämndens avgiftsnivåer för förskola och fritidsverksamhet och 
kommunen tillämpar maxtaxan. Kommunfullmäktige beslutade § 114, 2004-09-09, att nämnden för 
Förskola och grundskola får fatta beslut om regler och tillämpningsföreskrifter för förskola, 
familjedaghem och skolbarnomsorg som beskriver hur taxan ska tillämpas. Ändringar ska 
skriftligen återrapporteras till Kommunfullmäktige. 
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Regler för förskola, fritidshem och pedagogisk 

omsorg i Kungsbacka kommun 

Placering  

Ett barn/en plats Vid växelvis boende har barn rätt till en plats. Tider erbjuds utifrån respektive 
vårdnadshavares omsorgsbehov. 

  

Prioritering 

 

Vid placering av barn sker turordning enligt följande  

 Barn som förlorar sin plats på grund av verksamhetsförändring  
 Rätt till plats enligt 8 kap 5,7§ skollagen (Barn i behov av särskilt stöd och 

barnets eget behov på grund av familjens situation i övrigt.)  
 Efter anmälningsdatum 

 

Ansökan och plats 
vid obetalda 
avgifter 

 

Anmälan om plats får göras även om familjen har skuld avseende förskola, fritidshem 
eller pedagogisk omsorg i Kungsbacka kommun.  

Plats erbjuds då hela skulden på Förskola & Grundskola är reglerad. 

Tider  

Studiedagar  

 

Barn som behöver omsorg på studiedagar ska erbjudas det så nära barnets hem som 
möjligt alt så nära den ordinarie verksamheten som möjligt. Pedagoger i förskolan, 
fritidshem och pedagogisk omsorg har rätt till fyra studiedagar per läsår.   

 

Sommaröppen 
verksamhet   

 

Barn som behöver omsorg under sommarperioden kan erbjudas alternativ verksamhet 
under maximalt fyra veckor. Detta på grund av personalens rätt till fyra veckors 
sammanhängande semester under sommarperioden. 

 

Lovomsorg  

Allmän förskola 

Fritidshem  

 

Barn och elever vars vårdnadshavare har behov av omsorg under lov kan ansöka om 
det. Ansökan görs senast 4 veckor innan och är bindande. Avgiften beräknas på varje 
påbörjad vecka oavsett antalet närvarodagar. 

Gräns vid frånvaro Vid ledighet/uppehåll i placering ska vårdnadshavare meddela datum när barnet 
kommer tillbaka. Vårdnadshavare kan begära uppehåll från barnets plats med 
bibehållen placering i högst 3 kalendermånader.  

Avgift tas ut under tiden för uppehållet i placeringen.  

Rektor eller enhetschef Förskolechef, enhetschef, rektor avslutar platsen om barnet inte 
återkommer efter 3 månaders frånvaro.   

Beslut om undantag från gränsen på 3 månader kan endast medges i undantagsfall när 
det föreligger särskilda skäl, exempelvis medicinska. En sammanvägd bedömning görs 
i det enskilda fallet.  

Force majeure   

 

Förskola & Grundskola har rätt att stänga verksamheten om det finns risk för barns 
hälsa att hålla den öppen, t.ex. vid brand, sjukdomsspridning och hot. 

I sådant fall ska Förskola & Grundskola i skälig utsträckning erbjuda barnen 
alternativa placeringar, beroende på varaktigheten och omfattningen av stängningen. 
Kostnadsersättning för eventuell merkostnad som orsakas med anledning av detta 
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Regler för förskola, fritidshem och pedagogisk 

omsorg i Kungsbacka kommun 

ersätts ej. Avgiftsreducering medges ej, vare sig vid alternativ placering eller 
stängning.   

  

Avgift vid 
stängning av 
förskola, fritidshem 
eller pedagogisk 
omsorg för att 
förhindra 
smittspridning (lag 
2020:148 samt 
förordning 
2020:115) 

Vid sammanhållande stängning om minst fyra dagar reduceras barnomsorgsavgift från 
dag fem motsvarande 1/30 av avgiften per dag. Reduceringen kommer att justeras på 
kommande faktura för de vårdnadshavare som berörs. 

 
Avgiftsreduceringen gäller från och med 1 januari 2021.  

 

Detta regelverk tillämpas tillfälligt och avser stängningar till följd av lagstiftning för att 
förhindra smittspridning i och med Covid-19.  

Beslutad 2021-04-21 § 55 dnr 2021-00502 

 

 

 

 

 

Beslutad av: Nämnden för Förskola och grundskola 

Gäller från: 2022-01- 

Ansvarig förvaltning: Förvaltningen för Förskola och 

grundskola 

Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se 

 Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka 

kungsbacka.se 

 

 

mailto:info@kungsbacka.se
https://www.kungsbacka.se/


KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 
Nämnden för Förskola & Grundskola Datum  

2022-01-19 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

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

Beslut 
Nämnden för förskola och grundskola beslutar att återremittera ärendet till 
arbetsutskottet. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden beslutar om regler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i 
Kungsbacka kommun. Utifrån dessa regler och skollagen beslutar sedan 
förvaltningschef om dokument för handläggning och verkställighet i förskola, 
fritidshem och pedagogisk omsorg.  

Nämnden har i sina regler fastställt att en vårdnadshavare kan ansöka om uppehåll i 
barnets plats med maximal tre månader. Efter detta avslutas platsen. Vid längre 
uppehåll utgår ingen ersättning till enheten. Regeln syftar till att det inte ska finnas 
outnyttjade platser som innebär att familjer med omsorgsbehov inte får placering. 
Det har nu av verksamheten lyfts att det finns behov av att kunna möjliggöra 
undantag från gränsen på tre månader i enskilda fall. Under vissa perioder under 
vinterhalvåret kan det förekomma större spridning av virus vilket för vissa familjer 
med nyfödda barn kan bedömas som grund för att medge längre frånvaro. Det kan 
även omfatta barn med sjukdom där frånvaron för behandling kan komma att 
överstiga tre månader.  

Idag medger inte regelverket undantag. Utifrån det som framkommit bedömer 
förvaltningen att det i undantagsfall kan finnas behov av att kunna göra avsteg från 
gränsen på tre månader, om det utifrån en sammanvägd bedömning i det enskilda 
fallet föreligger särskilda skäl.  

Beslutsunderlag 
FG Myndighet & Stöds tjänsteskrivelse, 2021-01-03. 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Karin Green (C) yrkar på återremiss till arbetsskottet. 
 
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det föreligger två förslag till beslut, det 
vill säga skolchefens förslag och Karin Greens (C) förslag om återremiss. 
Voteringsordningen godkänns.  
 
Beslutsgång 
Ordförande (M) frågar om nämnden ska avgöra ärendet idag eller om ärendet ska 
återremitteras. Nämnden för Förskola och Grundskola beslutar att ärendet ska 
återremitteras till arbetsutskottet.  



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) 
Nämnden för Förskola & Grundskola Datum  

2022-01-19 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 
Förskola & Grundskola arbetsutskott Datum  

2022-01-12 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

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

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

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden beslutar om regler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i 
Kungsbacka kommun. Utifrån dessa regler och skollagen beslutar sedan 
förvaltningschef om dokument för handläggning och verkställighet i förskola, 
fritidshem och pedagogisk omsorg.  

Nämnden har i sina regler fastställt att en vårdnadshavare kan ansöka om uppehåll i 
barnets plats med maximal tre månader. Efter detta avslutas platsen. Vid längre 
uppehåll utgår ingen ersättning till enheten. Regeln syftar till att det inte ska finnas 
outnyttjade platser som innebär att familjer med omsorgsbehov inte får placering. 
Det har nu av verksamheten lyfts att det finns behov av att kunna möjliggöra 
undantag från gränsen på tre månader i enskilda fall. Under vissa perioder under 
vinterhalvåret kan det förekomma större spridning av virus vilket för vissa familjer 
med nyfödda barn kan bedömas som grund för att medge längre frånvaro. Det kan 
även omfatta barn med sjukdom där frånvaron för behandling kan komma att 
överstiga tre månader.  

Idag medger inte regelverket undantag. Utifrån det som framkommit bedömer 
förvaltningen att det i undantagsfall kan finnas behov av att kunna göra avsteg från 
gränsen på tre månader, om det utifrån en sammanvägd bedömning i det enskilda 
fallet föreligger särskilda skäl.  

Beslutsunderlag 
FG Myndighet & Stöds tjänsteskrivelse, 2021-01-03 

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

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
 



 
 

Datum 

2022-01-25 
Diarienummer 

FG 2022-00135 

 
 

 
Kungsbacka kommun 

Anna Sörensen 
 
Utvecklingsledare 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Information och kunskap om den svenska förskolans funktion och syfte 
 

Förslag till beslut i nämnd 
Information till protokoll 

Sammanfattning av ärendet 
En beskrivning av hur kommunen når invandrade familjer med information och kunskap om den 
svenska förskolans funktion och syfte. 

Beslutsunderlag 
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2022-01-25 

 

Beskrivning av ärendet 

Då barnfamiljer flyttar till Kungsbacka är det av stor vikt att barnen erbjuds plats i förskola. För 
nyanlända familjer knyts den första kontakten med förskolan redan de allra första dagarna i 
kommunen. På Kompetenscentrum finns representanter från Förskole och Grundskoleförvaltningen på 
plats för att informera om och stödja vårdnadshavarna i att ansöka om förskola. 

Under introduktionssamtalet på förskolan gör rektor, pedagoger och vårdnadshavare tillsammans upp 
en plan för inskolningen. Då inskolningen påbörjas har förskolorna möjlighet att vid behov samverka 
med flerspråkigt lärande så att de barn och vårdnadshavare som behöver kan ta del av 
modersmålslärarnas introduktionsstöd. Inskolningen följs upp och uppmärksammade behov tas om 
hand.  

I kontakten med nyanlända familjer är dialogen med vårdnadshavarna särskilt viktig för förskolan, som 
stöd i samtalen används tolk, översatt material eller bildstöd. 

Öppna förskolan är en kontakt- och nätverksskapande verksamhet. Verksamheten utgår ifrån barnens 
behov men kan också ge vuxna stöd i föräldrarollen. Här träffar besökarna andra vuxna och barnen får 
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möjlighet att leka med andra barn. Här kan utrikes födda föräldrar utveckla sin svenska, stärkas i sin 
föräldraroll och få information om förskolans viktiga roll för barnens utveckling. Hålabäcks öppna 
förskola har ett särskilt fokus på integration och språkstöd och samarbetar med flera olika professioner 
exempelvis bibliotekarie och familjebehandlare.  

 

Maria Andersson               

Skolchef   
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Öppna gränssnitt APIer  

Förslag till beslut  
Informationen antecknas till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
I Förskola & Grundskolas nämndbudget för 2022 ges förvaltningen ett antal uppdrag i form av 
redovisningar och utredningar. Det här ärendet är en del av det arbetet och nämnden önskar 
information kring frågan om det kan skapas öppna gränssnitt, API, för att ge externa utvecklare 
möjlighet att utveckla appar som använder t ex schemainformation. 

Öppna data är data som vem som helst kan använda fritt, och det är nyckeln till utvecklingen av många 
smarta och nyttiga samhällstjänster. Allt från effektiviseringar inom sjukvården till praktisk 
information om kollektivtrafik och skolmatsedeln bygger på öppna data.1 

I rapporten Government at a glance från OECD, Organisationen för ekonomiskt samarbete och 
utveckling, hamnar Sverige på plats 32 av de 33 medlemsländerna i avsnittet som rör öppna data. Bara 
Litauen ligger efter Sverige på listan som toppas av Sydkorea och Frankrike. Här kan du läsa rapporten 
från OECD  . 

Inom skolan finns öppna data hos  

 SCB 

 Skolverket, SIIR, SALSA 

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

 Länkad data med nyckeltal från Kolada 

API används för att program och system enklare ska kunna prata med varandra och är en slags tolk, 
som kommunikationen går genom. Man kan beskriva ett API som ett strukturerat sätt att överföra data 
från ett ställe till ett annat. 

 

Vad hindrar oss från att öppna mer av vår data? 

                                                
1 Källa Internetstiftelsen 

https://www.oecd.org/gov/govataglance.htm
https://www.oecd.org/gov/govataglance.htm


 KUNGSBACKA KOMMUN 
 2 (2) 

 

 Dataskydd (GDPR)  
 Alla verksamheter måste följa dataskyddsreglerna vid behandling av personuppgifter. 

Det gäller oavsett om det är en offentlig myndighet, ett privat företag, en förening eller 
någon annan typ av verksamhet. 

 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 

 23 kap. Sekretess till skydd för enskild i utbildningsverksamhet, m.m. 
Utbildningsverksamhet m.m. 

 Upphandling och krav 

 När offentlig sektor köper varor, tjänster eller byggentreprenader sker det oftast genom 
en offentlig upphandling. Offentlig upphandling är en lagreglerad inköpsprocess som 
ska se till att offentliga inköp öppnas för konkurrens och att offentliga medel används så 
effektivt som möjligt 

 

För att besvara frågan om det är möjligt att för skolans system att skapa öppna gränssnitt API för att ge 
externa utvecklare möjlighet att utveckla appar som använder t ex schemainformation så är det möjligt 
redan idag. Det finns en app Skolschema som kan visa information från scheman Kungsbacka 
kommun om skolan har att göra schemat öppet.  

Svårigheten med att öppna data är att det i varje enskilt fall krävs att förvaltningen tar ställning till om 
datan kan göras öppen med hänsyn till dataskydd, offentlighets- och sekretesslagen och att 
upphandling av system kravställer APIer så att datan kan göras tillgänglig.   

 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Öppna gränssnitt APIer, 2021-12-09 

 

Maria Andersson   Lars Clemensson 

Skolchef    Kvalitets- och utvecklingschef 
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Datum 

2022-01-24 
 
  

  

 

Direktiv Nyanlända elever och barn 

Förslag till beslut 
Informationen noteras till protokollet 

Beskrivning av ärendet 
Situationen när det gäller nyanlända barn och elever ska återkommande redovisas för 
nämnden.  Utifrån detta direktiv i nämndbudget 2022 redovisar förvaltningen nuläget 
kring arbetet nyanlända barn och elever på våra skolor och förskolor.  

 

Lars Clemensson  

Verksamhetschef Kvalitet & Utveckling 
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1 Inledning
1.1 Förutsättningar
Föreliggande dokument utgör en del av Länsstyrelsen i Hallands läns Program för 
räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen och svarar tillsammans med andra 
operativa planer, stödplaner och dokument, mot de krav som ställs i lag (2003:778) om 
skydd mot olyckor samt förordning (2003:789) om skydd mot olyckor. 

Detta dokument beskriver utrymningsprocessen samt upprättandet av utrymningsplats. Det 
måste därför ses i sin helhet. För att förstå syftet med detta dokument kan läsaren även ta 
del av ”Nationell beredskapsplan för hanteringen av kärnteknisk olycka”.

Den här delplanen beskriver planering och genomförande av utrymning, tydliggör 
medverkande organisationers roller och ansvar vid utrymning och beskriver upprättande 
och drift av utrymningsplatserna vid en kärnkraftsolycka på Ringhals. Delplanen består 
således av en beskrivande del och en operativ del. Den syftar till att underlätta i detalj för 
hur ett upprättande av utrymningsplatsen ska genomföras. Berörda organisationer 
uppmanas att ha planen utskriven och tillgänglig i krisledningsplatser och motsvarande. 
Dokumentet är även utformat för att kunna användas som en informationskälla och på ett 
enklare sätt förstå den övergripande strukturen för att kunna bedriva utbildning och övning 
i egen berörd organisation.

1.2 Syftet med utrymningen
Syftet med utrymningen är att minska de negativa hälsoeffekterna hos allmänheten till 
följd av en olycka på Ringhals kärnkraftverk. Utrymningen ska vägas mot andra lämpliga 
skyddsåtgärder, såsom intag av jodtabletter och inomhusvistelse. 

1.3 Mål för utrymningen
Det primära målet med utrymningen är att:

 Så långt som det är rimligt och möjligt säkerställa att de negativa effekterna på 
allmänhetens hälsa till följd av olyckan och utrymningen minimeras.

Utöver detta är målsättningen även att: 

 Reducera den allmänna oron så långt som möjligt kopplat till genomförandet av 
utrymningen.

 Minska negativ psykologisk påverkan på de utrymda och på allmänheten i övrigt.

 Planeringen och genomförandet har gjorts på ett sätt som medför att återgång till 
det normala kan ske så snabbt som möjligt.

 Begränsa de ekonomiska förlusterna som utrymningen kan medföra för näringslivet 
och för de personer som utryms.
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 Begränsa kostnaderna för hanteringen av utrymningen som utförs av myndigheter 
och andra aktörer.

Målsättningen är att skyndsamt kunna utrymma inre beredskapszonen (IBZ) efter att 
larmnivå ”Förstärkt beredskap” har beslutats, eller efter beslut av räddningsledare. 
Räddningsledaren kan fatta beslut om en mindre skyndsam utrymning av IBZ, beroende på 
händelseförloppet på Ringhals. Det mest prioriterade målet för strålskyddet i inre 
beredskapszonen undvika allvarliga deterministiska effekter.

Områden i yttre beredskapszonen som ligger i förväntad vindriktning ut till cirka 25 km 
kan utrymmas inom 12 timmar efter beslut från räddningsledaren. Detta i syfte att nå det 
näst mest prioriterade målet för strålskyddet under en radiologisk nödsituation, nämligen 
att minska sannolikheten för stokastiska effekter så långt det är rimligt och möjligt. En 
utrymning av YBZ ska ej påbörjas innan utrymningen av IBZ är klar. 

1.4 Omfattning 
Denna plan omfattar hela inre beredskapszonen kring Ringhals kärnkraftverk, samt de 
delar av yttre beredskapszonen och planeringszonen som ligger inom Hallands län. Planen 
beskriver även övergripande hur Länsstyrelsen förhåller sig till de delar av yttre 
beredskapszonen och planeringszonen som är placerade i andra län. 

1.5 Relevant författning
- Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
- Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor)
- Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap
- Förordning (2015:1052) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
- Djurskyddslagen (2018:1192)
- Polislagen (1984:387)
- Förordning (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet 
- Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
- Socialtjänstlagen (2001:453)

1.6 Beroenden till annan planering
Länsstyrelsens utrymningsplanering för Hallands län är gjord i samverkan med såväl andra 
kärnkraftslän, som med de län som finns med i yttre beredskapszonen och planeringszonen 
kring Ringhals kärnkraftverk. 

Då flera andra aktörer i länet (se kapitel 2, Ansvar och roller) har en operativ roll i 
utrymningsarbetet, är det av stor betydelse att deras utrymningsplanering överensstämmer 
med Länsstyrelsens.  
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1.7 Strategi
Denna utrymningsplan bygger på en kärnkraftsolycka vid Ringhals kärnkraftverk som kan 
medföra att utrymning av inre och delar av yttre beredskapszonerna måste genomföras. Det 
är väderförhållandena, tid till utsläpp och storleken på utsläppet som kommer bestämma 
hur stora områden som ska utrymmas och när utrymningen ska ske. 

Strategin utgår från att en utrymning av IBZ ska ske skyndsamt. Vid ett scenario där man 
har mer tid på sig bör utrymningen av IBZ ske mer stegvis på ett planerat och strukturerat 
sätt. 

Först när utrymningen av IBZ är färdig kan annan utrymning påbörjas. Utrymningen av 
YBZ kan även denna ske skyndsamt, men beroende på scenario kan en sådan utrymning 
även påbörjas flera dagar efter händelsen. Utrymningen av Planeringszonen sker alltid efter 
att strålningsmätningar har påvisat sådana nivåer av strålning att en utrymning är befogad. 
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2 Ansvar och roller
2.1 Länsstyrelsen i Hallands län
Länsstyrelsen har i uppgift att vidta de åtgärder som krävs för att skydda människor i det 
egna länet från skadlig inverkan av joniserande strålning vid en kärnteknisk olycka, eller 
vid en överhängande risk för ett utsläpp på en kärnteknisk anläggning. Detta är oberoende 
om olyckan skett i Sverige eller utomlands. Inom området vid den kärntekniska 
anläggningen är det dock innehavarens skyldighet att ha en beredskapsplanering och vidta 
åtgärder, Länsstyrelsens ansvar börjar först utanför verksamheten. 

Enligt förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion är Länsstyrelsen geografiskt 
områdesansvarig myndighet i länet och ska vidare enligt krisberedskapsförordningen 
(2015:1052) vara den sammanhållande funktionen mellan lokala aktörer och den nationella 
nivån. Enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor är det Länsstyrelsens ansvar att leda 
och samordna räddningstjänsten vid en kärnteknisk olycka. Detta innebär således att 
Länsstyrelsen har utpekade räddningsledare, som ska verka som statlig räddningsledare 
med det operativa ansvaret vid en kärnteknisk olycka inom Länsstyrelsens geografiska 
område. Räddningsledaren fattar således beslut om skyddsåtgärder, exempelvis utrymning. 
Vidare har Länsstyrelsen ansvar för att information samordnas och förmedlas till utrymda 
samt bistår med stöd för planering av mottagning och inkvartering.

I egenskap av kärnkraftslän ansvarar Länsstyrelsen i Hallands län för samordningen av 
vissa beredskapsåtgärder som påverkar flera län efter en händelse på Ringhals 
kärnkraftverk. Däribland strålningsmätning, som är ett viktigt beslutsunderlag för 
genomförandet av utrymningen. 

Flera beslut som Länsstyrelsen fattar påverkar även andra län, exempelvis de som ska 
upprätta mottagningsplatser. Länsstyrelser ska därför i enlighet med samverkansprincipen 
säkerställa att dessa län är införstådda i de beslut som Länsstyrelsen fattar som kan komma 
att påverka dessa län i samband med en händelse på Ringhals kärnkraftverk. 

2.2 Kommunerna 
Kommunerna har en central roll vid hantering av samhällsstörningar, bland annat genom 
bestämmelserna i lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor, socialtjänstlagen (2001:453) och hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). 

Vid en kärnteknisk olycka ska kommunerna säkerställa driften av den verksamhet som 
kommunerna bedriver och som anses vara samhällsviktig. Kommunerna har dessutom ett 
geografiskt områdesansvar på lokal nivå, som innebär att de ska verka för att åtgärder som 
vidtas av olika aktörer inför och under en extraordinär händelse samordnas, samt ge 
information till kommuninvånare. Även hantering av kommunal hälso- och sjukvård ingår 
i ansvaret. 

Kommunen har vidare vid utrymning till uppgift att bistå Länsstyrelsen med upprättande 
av utrymningsplatser och ordna mottagning samt inkvartering av utrymda.  

I Hallands län har Kungsbacka och Varbergs kommun samt Marks kommun i Västra 
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Götaland ett särskilt uppdrag vid utrymning som består i att upprätta utrymningsplatser vid 
automatik vid larmnivå höjd beredskap. Detta för att underlätta en snabb utrymning av inre 
beredskapszoner. Övriga kommuner ska kunna upprätta en utrymningsplats eller 
mottagningsplats efter beslut från räddningsledaren. 

2.3 Polismyndigheten 
Polisen är enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor skyldig att lämna den hjälp som 
behövs till räddningsledaren. Polisen har en central roll vid genomförandet av utrymning 
och verkställer utrymningsbeslutet som Länsstyrelsen fattat. Polisens uppgifter är främst 
att spärra av vägar, trafikdirigera, hålla ordning och säkerhet, bevaka utrymda områden 
samt registrera utrymda. En del av registreringen är att bemanna stationen för registrering 
på utrymningsplatser. Polisen kan dessutom kompletteringsvarna med högtalare vid larm 
på kärnkraftverket. 

Polisen verkställer utrymningen efter beslut från Länsstyrelsen och deltar i upprättandet av 
utrymningsplatser tillsammans med berörda kommuner och Försvarsmakten. Polisregion 
Väst deltar i planeringen och genomförandet av en utrymning.

2.4 Försvarsmakten 
Försvarsmakten kan vid begäran ge stöd till insatser som definierats som räddningstjänst 
inom LSO så länge det inte allvarligt hindrar den ordinarie verksamheten. 
Hemvärnsbataljoner bistår polisen och kommunen med stöd vid ett befarat eller inträffat 
haveri vid en kärnteknisk anläggning. Militärregion Väst deltar i planeringen och 
genomförandet av en utrymning. 

2.5 Kustbevakningen 
Kustbevakningen bistår Länsstyrelsen med att stödja räddningsinsatsen ute till sjöss. 
Exempel på stöd är att kunna varna och utrymma de som vistas vid kusten, på öar och till 
sjöss, samt att även spärra av och leda om sjötrafik vid ett befarat eller inträffat haveri vid 
ett kärnkraftverk. 

Det kräver även samverkan med Sjöfartsverket för att de ska kunna informera Sjötrafik 
genom kanaler för kommunikation via JRCC vid sjö- och flygräddningsinsats. 
Sjöfartsverket äger och arbetar i Kustradionätet. 

2.6 Trafikverket
Trafikverket ansvarar för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, 
järnvägstrafik, sjöfartstrafik och luftfartstrafik samt för byggande och drift av statliga vägar 
och järnvägar. I utrymningen stödjer Trafikverket bland annat med:

 Att hantera trafikflödet för utrymningsvägar.
 Omledning och avspärrning.
 Trafikinformation och vägvisning av trafikflödet på vägar och järnvägar som berörs 

i ett utrymningsområde. 
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2.7 Regionen
Regionerna ansvarar för hälso- och sjukvård samt i flesta fall för kollektivtrafiken. Vid en 
utrymning behöver regionen bland annat kunna upprätthålla katastrofmedicinsk beredskap, 
omorganisera och förstärka sjukvården och bistå med bussar för transport av utrymda. 
Länets uppsamlingsplatser utgår från de ordinarie busshållplatserna. En del av denna 
planering är att Nobina Sverige AB deltar i planeringen kring beredskapen kring Ringhals. 
Detta då Nobina trafikerar dessa linjer på uppdrag av Regionen. 

Regionen ansvarar även för planering för eventuell flytt av patienter från sjukhus eller 
andra vårdinrättningar som regionen ansvarar för och som ligger inom områden som kan 
komma att utrymmas.

2.8 Avdelningen för radiofysik vid Göteborgs universitet 
Avdelningen för radiofysik vid Göteborgs universitet kan bistå kommunen på 
utrymningsplatserna med radiofysiker som hjälper till med personindikering, om behov för 
avsökning uppstår. Ingen personindikering kommer dock att göras innan ett konstaterat 
utsläpp har inträffat. 

2.9 Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)
Strålsäkerhetsmyndigheten har ett samlat ansvar inom områdena strålskydd, kärnsäkerhet 
och nukleär icke-spridning. SSM är en expertmyndighet inom bland annat 
strålskyddsberedskap och utgör ett viktigt stöd för räddningsledaren vid beslut om vilka 
områden som kan behöva utrymmas, baserat på prognoser och konstaterade mätvärden.  

2.10 Jordbruksverket
Vid en utrymning ska Jordbruksverket i första hand stödja Länsstyrelsen i frågor som rör 
hantering och påverkan på djur och djurhållning.

2.11 Ringhals kärnkraftverk
Ringhals ansvarar för de skyddsåtgärder, däribland utrymning, som behöver vidtas inom 
företagets område. 

3 Förberedelser
3.1 Beredskapszoner
Området kring Ringhals kärnkraftverk är indelat i en inre och en yttre beredskapszon, samt 
en planeringszon. 

I den inre beredskapszonen, som ligger närmast Ringhals, finns de största riskerna för såväl 
stokastiska som deterministiska skador till följd av ett utsläpp. Det innebär att denna zon 
måste kunna utrymmas snabbt, även innan ett utsläppt har ägt rum. 

Vid risk för ett större utsläpp kan det även finnas behov av att utrymma delar av den yttre 
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beredskapszonen innan ett utsläpp har ägt rum. Annars genomförs utrymning av yttre 
beredskapszonen och planeringzonen främst baserade på genomförda strålningsmätningar. 
Där är tidshorisonten för en utrymning därför oftast betydligt längre än för den inre 
beredskapszonen. Länsstyrelsen har därför beslutat att kartlägga den inre beredskapszonen 
i stor detalj, medan kartläggningen och planeringen i den yttre beredskapszonen och 
planeringszonen främst är av övergripande karaktär. 

I figur 1 visas resultatet från den kartläggning som har gjorts av Hallands län kopplat till 
utrymning och utrymningsområden samt samhällsviktig verksamhet. För en mer detaljerad 
bild så finns underlaget i GIS.  
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Figur 1 Översiktlig kartläggning av områden och samhällsviktig verksamhet i Hallands län
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3.2 Utrymningsområden
För att underlätta för det praktiska genomförandet av en utrymning är beredskapszonerna 
indelade i olika utrymningsområden. Beroende på vindriktning, läget på Ringhals och 
andra faktorer kan beslut fattas om att en eller flera utrymningsområden utryms. 

Figur 2 Sammanställning av utrymningsområden.
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Utrymningsområdena är indelade enligt följande: 

Förteckning Namn Kilometer-
intervall (ca)

Demografi 
(ca)

1 Inre beredskapszonen, 
Väröhalvön 

0 - 5 3 500

2 Onsalahalvön 15 - 25 24 000
3 Kungsbacka 15 - 25 30 000
4 Frillesås och Åsa 10 - 20 12 000
5 Idala 15 - 25 2 500
6 Veddige 5 - 25 8 300
7 Derome och Årnäs 5 - 25 9 000
8 Varberg 15 - 25 37 000
9 Skällinge 15 - 25 5 300

3.2.1 Inre beredskapszonen, utrymningsområde 1
Gränsen för den inre beredskapszonen följer i huvudsak Västkustbanan förbi Ringhals, 
vilket innebär att hela Väröhalvön omfattas. Järnvägen utgör en naturlig avgränsning som 
är lätt att både identifiera och kontrollera. Öarna utanför kustlinjen som definieras av den 
inre beredskapszonen på fastlandet ingår också i zonen. 

Inom den inre beredskapszonen finns två verksamheter som särskilt måste beaktas vid 
beslut om utrymning: en massaindustri (Södra Cell) och en nätstation (Lahall). 
Nätstationen kan fjärrstyras vid behov. Södra Cell som driver massaindustrin har 
beredskapsplaner för utrymning av egen personal och som möjliggör grunddrift där endast 
en mindre del av personalstyrkan är kvar på anläggningen i skyddade utrymmen1.

3.2.2 Yttre beredskapszonen, utrymningsområde 2-9
Gränsen för den yttre beredskapszonen följer vägar. Utgångspunkten är att samhällen som 
ligger utmed vägarna ingår i zonen oavsett vilken sida om vägarna som samhällena är 
belägna. Öarna som ligger utanför kustlinjen som definieras av den yttre beredskapszonen 
på fastlandet ingår också i zonen. Inom den yttre beredskapszonen finns samhällsviktig 
verksamhet för vilken särskild planläggning krävs vid beslut om skyddsåtgärder, till 
exempel sjukhusen i Varberg och Kungsbacka samt kommunal service i ett flertal 
samhällen. Yttre beredskapszonen kring kärnkraftverket i Ringhals berör två län, Hallands 
och Västra Götalands län.2

3.3 Planeringszonen 
Planeringszonen kommer utrymmas efter att mätningar har genomförts och det påvisats 
vara hög markbeläggning. Detta ger god tid att planera en utrymning inom planeringszonen 
vid en händelse. En kartläggning av berörda område kommer därför att göras enligt samma 

1 SSM, 2017:27, Översyn av beredskapszoner.
2 SSM, 2017:27, Översyn av beredskapszoner.
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principer som i punkt 7. Planeringen i planeringszonen är med dynamisk. 

3.4 Övergripande kartläggning

3.4.1 Djur
Produktionsdjur i utrymda områden bör generellt lämnas kvar. Det är ovanligt att djurägare 
har egna transporter som rymmer djuren i besättningen. Att leta transportör och/eller 
invänta samtransport kommer i de allra flesta fall att ta för lång tid. 

Köttdjur hålls under tak (i stall, ligghall eller liknande) med tillgång till vatten och så 
mycket grovfoder som möjligt. Om det finns mycket stora besättningar med köttdjur i den 
inre beredskapszonen där tillräckligt utrymme under tak saknas, kan det vara nödvändigt 
att avliva djur för att skydda dem från kraftiga strålskador. Myndigheter och näring bör 
samverka i diskussioner om en sådan avlivning av nötkreatur är möjlig, och vilka metoder 
som i så fall kan användas. Distansavlivning med skjutvapen kan möjligen vara ett 
alternativ för djur som hålls utomhus. Sådan avlivning kräver tillgång till personer som har 
tillräcklig kompetens.

Mjölkkor hålls inne i ladugården. De ska ha tillgång till vatten och så mycket grovfoder 
som möjligt. För att minimera kornas mjölkproduktion undvika att de får mjölkstockning 
bör man inte ge kraftfoder, utan enbart grovfoder med lågt näringsvärde som inte ger ökad 
produktion men som ger mättnad.3

En ökande andel av mjölkbesättningar har mjölkningsrobot. Om det, vid en kärnteknisk 
händelse, finns fortsatt tillgång till el så kommer korna kunna fortsättas mjölkas även om 
djurägaren utryms. Kornas välfärd påverkas därmed i mindre utsträckning. I vissa 
besättningar är även utfodringen automatiserad i viss mån.

Husdjur utryms i sådan mån som är rimligt och möjligt. På bussar används samma 
principer som i lokaltrafiken och husdjur transporteras på angivna platser. Det kommer inte 
finnas möjlighet att erbjuda transport av djur som inte kan färdas med buss eller personbil. 
Vid sådana tillfällen ansvarar ägaren för transport och uppstallning av djuren. 

3.4.2 Slutsatser från kartläggningen
 Stor del av befolkningen i inre beredskapszonen har egen bil och kan sätta sig 

själva ta sig till mottagningsplats eller annan plats.  
 Vid utrymning av inre beredskapszonen bör utrymningsplatser upprättas.
 Transportkapacitet i form av bussar/taxibilar kommer inledningsvis vara begränsat.
 Polisresurser kommer inledningsvis vara begränsade.

3 Hantering av djur vid utrymning, Jordbruksverket 2021 (Lotta Andersson)
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 Behov av inkvarteringsplatser för särskilda personer som är behov av stöd av 
samhället i inre beredskapszonen är begränsat och därav finns inget behov att 
upprätta mottagningsplatser på längre avstånd. 

 Ringhals beordrade hemgång/utrymning kommer med största sannolikhet ske innan 
utrymning av inre beredskapszonen är aktuell, då kommunikation med boende i den 
inre beredskapszonen är högst väsentlig för att undvika förvirring.

4 Besluta om utrymning
Arbetsgången för att fatta ett beslut om utrymning följer en process där följande punkter 
ska avhandlas i samband med att beslutet fattas: 

1. Fastställ beslutsmandat 

Beslutsmandat fastställs och eventuella behov av samverkan med andra beslutsfattare, 
exempelvis andra räddningsledare övervägs.

2. Samlad lägesbild

Den samlade lägesbilden (som består av bland annat situationen på Ringhals, prognoser 
och uppmätta mätvärden) används som utgångspunkt för att bedöma behovet av 
skyddsåtgärder. 

3. Handlingsalternativ

Utifrån skyddsbehov överväger beslutsfattaren vilka handlingsalternativ som finns. 

4. Beslut och dokumentation

Beslutet formuleras och processen dokumenteras på ett korrekt sätt.

4.1 Fastställ beslutsmandat
Beslut om utrymning fattas av Länsstyrelsens räddningsledare efter samråd med 
landshövdingen eller landshövdingens ställföreträdare, regionpolischef eller motsvarande, 
SSM, Ringhals och kommunala ledningsgrupperna i berörda kommuner. Om statlig 
räddningstjänst gäller i något annat län med anledning av händelserna på Ringhals ska 
räddningsledaren samverkan med dessa läns räddningsledare innan ett beslut fattas. 
Utrymningsbeslutet ska vara samordnat med eventuella utrymningsbeslut som fattas i 
dessa län. 

Ett beslut om utrymning kan komma att omfatta delar av inre beredskapszonen som främst 
berörs av ett haveriutsläpp med hänsyn till vindriktning, meteorologiska faktorer m.m. I 
händelse av svårbedömda situationer eller i samband med hot om utsläpp kan hela den inre 
beredskapszonen kring Ringhals komma att omfattas av utrymningsbeslutet om tid ges att 
ta ett sådant beslut. Finns förhandsinformation om störningar på Ringhals och tidsramarna 
är tillräckligt stora, kan en utrymning i förebyggande syfte genomföras innan ett utsläpp 
sker. Finns det däremot ingen förhandsinformation och tidsramen är knapp så får en 
avvägning göras om en utrymning ska genomföras eller om rekommendation om 
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inomhusvistelse i kombination med intag av jodtabletter istället föredras. 

Vid förstärkt beredskap ska utrymningsplatserna i Varberg, Kungsbacka och Marks 
kommun gå upp i fas 1 (se avsnitt 5.6.1). Samtliga uppsamlingsplatser i inre 
beredskapszonen ska upprättas. Detta gäller oavsett vindriktning. Vid larmnivå haverilarm 
beslutar räddningsledaren vilka/vilken av utrymningsplatserna som ska vara upprättade, 
främst baserat på spridningsprognos

4.2 Handlingsalternativ
Utifrån de skyddsbehov som beskrivs i en lägesbild fattar räddningsledaren beslut om 
skyddsåtgärder. Dessa kommuniceras också till de det berör. 

Handlingsalternativ Beskrivning och saker att beakta

Besluta om 
förberedelser för 
utrymning

Det kan finnas situationer där hotet inte innebär någon 
omedelbar fara som kräver utrymning men där det finns 
anledning att förbereda allmänheten så att det går fortare att 
utrymma om det senare skulle behövas. Risken med detta 
är att det uppstår spontanutrymning. För att minska 
riskerna för spontanutrymning är det viktig med en 
regelbunden kommunikation om det aktuella läget. Det bör 
även kommuniceras vilka förberedelser som ska göras av 
den enskilde.

Besluta om 
inomhusvistelse och 
intag av jodtabletter

Inomhusvistelse innebär att få människor att stanna 
inomhus ofta med uppmaning om stängda fönster, dörrar 
och ventilation. Detta alternativ är att föredra om inte hotet 
kräver en utrymning, utan att det räcker att vara inne i 
bostaden. Beslutet skulle kunna kombineras med att 
beordra förberedelse för utrymning men då även ge de 
nackdelar ett sådant beslut kan få i form av risk för 
spontanutrymning. Vid behov kombineras åtgärden med 
rekommendation om intag av jodtabletter. 
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Handlingsalternativ Beskrivning och saker att beakta

Besluta om partiell 
utrymning

Partiell utrymning är lämpligt i situationer där hotet inte är 
verksamt men om hotet blir verklighet kommer det kräva 
en snabb utrymning. Beslutet innebär att man som en 
förebyggande åtgärd utrymmer personer som är svåra att 
flytta. Exempelvis kan det vara sjuka, sängliggande, 
funktionshindrade, frihetsberövade, äldre och barn. De som 
stannar kvar och är mera rörliga har därmed bättre 
förutsättningar att snabbt flytta sig ut ur området. Det kan 
även övervägas att flytta djurbesättningar som annars är 
svåra att flytta snabbt. Att kommunicera partiell utrymning 
kan vara en utmaning. Risken för spontanutrymning hos 
individer som inte berörs av den partiella utrymningen är 
stor, vilket bör vägas in i beslutet.

Besluta om en 
utrymning 

Om fara för liv och hälsa inte kan hindras på något annat 
sätt måste utrymning övervägas. Om analysen av den 
samlade lägesbilden visar att skada från hotet är större än 
riskerna att skada människor genom att utrymma så ska 
utrymning beordras. Tiden för att genomföra utrymningen 
bör dessutom vara kortare än den tid som hotet är verksamt 
för att riskerna ska reduceras. 

4.3Beslut och dokumentation
Utrymningsbeslutet ska innehålla:

 Orsak till beslutet och den väntade händelseutvecklingen.

 Riskområden.

 Tid för beslutet. 

 Vilka beslut som har fattats och av vem.

 Det lagrum som beslutet baseras på.

 Vilket utrymningsområde som omfattas av beslutet samt vilken typ av utrymningen 
som ska ske och vilka som ska utrymma. 

 Starttidpunkt när utrymningen ska påbörjas, och om möjligt när den ska vara 
avslutad. 

 Uppsamlingsplatser för utrymmande som kommer att upprättas och när.

 Utrymningsplatser som kommer att upprättas och när.

 Mottagningsplatser som kommer att upprättas och när.
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 Vilka utrymningsvägar som ska användas.

 Eventuell fördelning mellan mottagningsplatserna utifrån utrymningsområden.

 Trafikinformation och vägar som ej får användas. 

 Vad som ska, bör och får medföras av de utrymmande

4.3.1 Behov av samverkan
Strålsäkerhetsmyndigheten 

Beslut om utrymning fattas i samråd med Strålsäkerhetsmyndigheten som kan lämna 
prognoser och göra bedömningar om risker för haveriutsläpp m.m. samt ge 
rekommendationer om när en eventuell utrymning bör verkställas. 

Ringhals AB

Beslut om utrymning fattas i samråd med Ringhals haveriberedskap som via sin 
kommandocentral (KC) kan lämna aktuella uppgifter om: 

 Förhållandena i anläggningen 

 Händelseutvecklingen 

 Utsläppsprognoser 

 Strålningsmätningsvärden 

 Väderinformation m.m.

Polisregion Väst

Beslut om utrymning fattas i samråd med Polisens regionpolischef eller motsvarande, som 
har till uppgift att verkställa utrymningsbeslutet. Polisregion Väst kan lämna aktuella 
uppgifter om:

 Polispatrullernas grupperingar 

 Transportfordons grupperingar vid brytpunkter m.m.

 Trafiksituationen 

 Avspärrningar

 Utformning av meddelanden som ska sändas i Sveriges Radio P4 och via 
högtalarbilar

 Lägesrapporter från uppsamlingsplatser 

 Lägesrapporter om särskilt omhändertagna personer med särskilt hjälpbehov t.ex. 
personer inom äldre-, och handikappomsorg samt barn inom förskola och övrig 
skolverksamhet 
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Beslut fattas dessutom i samråd med:

Trafikverket

Västra militärregionen

Kustbevakningen

Region Halland

Hallandstrafiken

Kommunala ledningsgrupper i berörda kommuner

5 Utrymma
5.1 Operativ kartläggning
Geodata

Geodatakatalogen är en samlingsplats för geodata på Länsstyrelsen. All geodata som berör 
Ringhals och är beslutad/fastställd läggs upp för förvaltning i Geodatakatalogen. Med 
förvaltning menas att underlaget har en informationsansvarig och att förändringar 
dokumenteras samt att underlaget kontrolleras med viss periodicitet. 

Det finns en intern och extern Geodatakatalog. I den externa distribuerar Länsstyrelsen 
geodata som den bedömer vara av intresse för allmänhet, konsulter, kommuner med flera. 
Den interna Geodatakatalogen har man endast åtkomst till inom Länsstyrelsen.

Från Geodatakatalogen kan man ladda ner geodata till sin geografiska programvara och 
visualisera och analysera vidare. 

Geodata som beskriver något kopplat till Ringhalsberedskapen ligger upplagt i vår interna 
Geodatakatalog och är namngivet LstN Ringhals X. En sökning i Geodatakatalogen på 
LstN Ringhals X ger en snabb överblick av vilket geodata vi har och kan läggas till i GIS-
program för vidare analys och beslutsfattande. 

I nuläget finns ingen geodata relaterat till Ringhals tillgänglig i Extern Geodatakatalog. 
Rekommendationen är att när de nya zonerna och sektorerna är beslutade läggs de upp för 
allmän åtkomst. Motsvarande namnsättning sker i den externa Geodatakatalogen som i den 
interna, dvs LstN Ringhals X.

Förmedla karta/lägesbild 

WebbGIS

Att kommunicera en kartbild/lägesbild internt och externt kan göras genom att addera 

Page 21 of 35



händelseinformation till existerande WebbGIS alternativt att skapa nya tematiska 
WebbGIS kopplade till händelsen. Länkar till dessa kan läggas upp på intranät och extern 
hemsida. 

GIS-Program

GIS-program gör det möjligt att lägga till nödvändig geodata för ett korrekt 
beslutsfattande. Kartor/underlag kan senare spridas via WebbGIS, inbäddade kartor på 
hemsidor till papperskartor eller digitala produkter.

5.2 Utrymmande 
5.2.1 Utrymning av personal på Ringhals som inte ingår i 
haveriberedskapen

Ringhals personal, entreprenörer m.fl. som inte ingår i haveriberedskapsorganisationen 
utryms efter beslut av Ringhals haveriberedskapsorganisation, en så kallad beordrad 
hemgång. Vid misstanke om kontaminering kommer personal att avsökas och saneras i 
anslutning till anläggningen. 

Ringhals beställer bussar från det transportorganisationen som är stationerat hos 
Polisregion Väst. Om inte denna är i funktion kontaktas Länsstyrelsens tjänsteman i 
beredskap (TiB).

5.2.2 Utrymmande med egna fordon
Utrymmande med egna fordon som behöver hjälp med ett alternativt boende kan förflytta 
sig till aktuell mottagningsplats.  

5.2.3 Utrymmande som saknar egna fordon 
Utrymmande som saknar egna fordon kan uppsöka närmast belägna uppsamlingsplats eller 
kontakta transportkansliet för hjälp med transport. Försvarsmaktens personal 
utgångsgrupperar vid larm vid samtliga uppsamlingsplatser och biträder Polisregion Väst 
med att hjälpa och vägleda allmänheten.

Transportbehov rapporteras från uppsamlingsplatserna till transportorganisation vid 
Polisregion Väst. Via Polisregion Väst och transportorganisationen beordras bussar till 
respektive uppsamlingsplats. Bussar placeras i samband vid angivna brytpunkter oavsett 
om utrymningsbehov föreligger.

5.2.4 Utrymmande som inte själv kan uppsöka uppsamlingsplats
Polisregion Väst ansvarar för att genomsöka utrymningsområdet. I händelse av att personer 
med särskilt hjälpbehov, tex sängliggande i hemmet behöver sjuktransport rekvireras 
sådana fordon från transportorganisationen vid Polisregion Väst. 

5.2.5 Utrymning av förskolor och skolor 
Personer i riskgrupp med särskilt hjälpbehov kommer behöva prioriteras vid en utrymning. 
Länsstyrelsens inriktning för förskolor och skolor är att så fort som möjligt säkerställa att 
barn utryms och flyttas till en utrymningsplats där de registreras. Detta för att undvika att 
vårdnadshavare åker i felaktig riktning i utrymningsområdet för att själva försöka hämta 
sina barn på skola eller förskola. Barn och vårdnadshavare ska i stället återförenas på 
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utrymningsplatsen. Enligt Länsstyrelsens program för räddningstjänst ska kommunerna 
inom inre beredskapszonen samt Polisregion Väst, i förebyggande syfte vara beredda att 
efter beslut snarast kunna ta hand om barn i förskolor, skolor inklusive privata och 
kooperativa verksamheter m.fl. vilka kommunen har ansvar för inom den inre 
beredskapszonen. 

Detta omhändertagande ska kunna göras när utrymning beordras i den inre 
beredskapszonen. Andra personer med särskilt hjälpbehov kan också komma att omfattas 
av ovannämnda åtgärder.

Omhändertagande av ovannämnda grupper som innebär en gemensam flyttning till närmsta 
utrymningsplats ska ske på uppdrag av Länsstyrelsen. Flyttning av grupper som 
kommunen åtagit sig ansvaret för får inte göras under pågående utsläpp eller då 
Länsstyrelsen finner risken stor för omedelbara utsläpp.

Polisregion Väst ska utan särskild order förbereda utrymning genom att förbereda 
transportresurser som hålls insatsberedda i avvaktan på beslut om utrymning. Vidare vidtas 
sådana förberedelser som är nödvändiga för att en utrymning av personer med särskilt 
hjälpbehov ska kunna genomföras.

Beslut om att förskolor, skolor m.fl. utrymts ska snarast möjligt delges samtliga 
ledningsstaber.

5.2.6 Jämställdhet och utrymning
Enligt forskning kring utrymning är kvinnor generellt mer benägna att utrymma än vad 
män är. Kvinnor är ensamstående föräldrar i högre utsträckning än män, samt utför mer 
vård av närstående äldre. Kvinnors möjlighet att utrymma på egen hand är mindre än mäns: 
Kvinnor har mindre tillgång till bil än män – personbilar ägs i större utsträckning av män 
och män har körkort för personbil i större utsträckning än kvinnor och åker regelbundet 
med bil i högre utsträckning än kvinnor. Fler kvinnor än män använder kollektivtrafik som 
huvudsakligt färdmedel. 

5.2.7 Turister
Flera populära turistmål finns inom samtliga utrymningsområden. Turister tenderar att ha 
god tillgång till egna fordon, men har sämre lokalkännedom än fastboende. 
Kommunikation till dessa om var utrymningsplatser och mottagningsplatser är placerade 
behöver därför vara extra tydlig. 
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5.3Utrymning av inre beredskapszonen
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5.3.1 Uppsamlingsplatser

Uppsamlingsplatser syftar till att hjälpa de utrymmande som inte kan transportera sig 
själva ut ur utrymningsområdet. Till allra största del kommer uppsamlingsplatser att vara 
belägna på redan befintliga busshållplatser runt om i området. Länsstyrelsen meddelar via 
Sveriges Radio P4 vilka uppsamlingsplatser som är aktuella. I tätorterna är 
uppsamlingsplatserna bemannade av en mindre organisation, och där finns även polisen på 
plats för att upprätthålla den allmänna ordningen. På övriga uppsamlingsplatser möter de 
utrymmande i stället en representant för utrymningsorganisationen i samband med att man 
går ombord på bussen. På bussarna finns utrymningsvärdar som berättar för de utrymda om 
vilken utrymningsplats som man är på väg till och vad som kommer att hända där. 

5.3.2 Utrymningsvägar och insatsvägar
Resurser som ska medverka vid en utrymning av inre beredskapszonen ska i första hand 
använda de primära transportvägarna. Transportvägarna ska enkelriktas så tidigt som 
möjligt och tillfartsvägarna ska spärras av, så att invånare ej kan ta sig in i 

Kungsbacka
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utrymningszonen. 

5.4 Utrymning av yttre beredskapszonen
5.4.1 Uppsamlingsplatser

Även i YBZ utgår uppsamlingsplatserna från bland annat ordinarie busshållplatser. 
Uppsamlingsplatser kan även vara andra samlingspunkter som skolor och omsorgsboenden 
där bussar kan hämta upp. Länsstyrelsen meddelar via Sveriges Radio P4 vilka 
uppsamlingsplatser som är aktuella. Detta för att underlätta kommunikationen kring var 
platserna är belägna. Uppsamlingsplatser kommer endast att aktiveras i de 
utrymningsområden där ett utrymningsbeslut är fattat. För spontanutrymmande erbjuds 
inga uppsamlingsplatser. 

5.4.2 Utrymningsvägar och insatsvägar
Resurser som ska medverka vid en utrymnings av inre beredskapszonen ska i första hand 
använda de primära transportvägarna. Transportvägarna ska enkelriktas så tidigt som 
möjligt och tillfartsvägarna ska spärras av, så att invånare ej kan ta sig in i 
utrymningszonen. Detta görs främst i samverkan med Trafikverket och polisen.

5.5Utrymning av planeringszonen
Utrymning i planeringszonen sker endast efter genomförda och verifierade 
strålningsmätningar i området. Det är därför aldrig aktuellt med en skyndsam utrymning i 
planeringszonen. 

5.6Utrymningsplatser översikt
En utrymningsplats är en plats som de utrymda kan välja att besöka om de har behov av 
detta. Utrymningsplatsen är placerad i närhet av det utrymda området. Efter att de utrymda 
har besökt en utrymningsplats kan de antingen fortsätta vidare till egen ordnad 
inkvartering, eller transporteras vidare till en mottagningsplats för att få stöd med 
inkvartering. 

Målen med att upprätta en utrymningsplats är:

 Att öka tryggheten hos de som utryms genom information och möjlighet till enklare 
personsanering. 

 Att öka säkerheten för de utrymda som har särskilda stödbehov.

 Att på ett tydligt kommunicerat och säkert sätt återförena barn som har utrymts från 
verksamheter med sina vårdnadshavare.

 Att samordning med mottagningsplatser sker på ett sådant sätt att logistiken kring 
mottagning och inkvartering förenklas.

 Att de utrymda får möjlighet att transporteras vidare till en mottagningsplats så 
snart som är rimligt och möjligt.  
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Kommunerna ansvarar för att organisera och bemanna utrymningsplatsen. Detta bör ske i 
samverkan med Länsstyrelsen, Polisregion väst, räddningstjänsten och andra berörda 
aktörer. Planeringen för utrymningsplatsen kan utgå från befintlig planering för 
kommunala trygghetspunkter. Kommunen ska rapportera till Länsstyrelsen i samband med 
att utrymningsplatsen är iordningställd och klar för drift. 

5.6.1 Utrymningsplatser för inre beredskapszonen

Utrymningsplatserna är initialt belägna i yttre beredskapszonen. Tiden de utrymmande 
befinner sig på utrymningsplatsen bör vara så kort som möjligt. På en utrymningsplats 
finns möjlighet till lättare personsanering (duscha och byta kläder), information, 
upphämtning av barn som har utrymts från skolor och förskolor, samt avtransport till 
mottagningsplatser. 

För beredskapen kring Ringhals finns följande förberedda utrymningsplatser:

 Marks kommun, Kunskapens hus.

 Kungsbacka kommun, Aranäsgymnasiet.

 Varbergs kommun, Sparbankshallen.

Dessa platser upprättas i två faser. Den första fasen upprättas per automatik vid larmnivå 
höjd beredskap, och används främst vid den initiala utrymningen av inre beredskapszonen. 
I denna fas bemannas endast de mest grundläggande funktionerna på utrymningsplatsen, 
och syftet med platsen är att kunna ge de utrymda skydd för väder och vind. I den andra 
fasen utökas utrymningsplatsen med fler funktioner, bland annat utspisning, information, 
registrering av de utrymda och POSOM. 

5.6.2 Utrymningsplatser för yttre beredskapszonen

Vid utrymning av yttre beredskapszonen ska samtliga kommuner som angränsar till den 
yttre beredskapszonen vara beredda på att upprätta en utrymningsplats efter beslut från 
räddningsledaren. Vid utrymning av yttre beredskapszonen sker registrering istället på 
mottagningsplatsen.

5.6.3 Kravspecifikation för utrymningsplatser
För att uppnå målen för utrymningsplatsen ska kommunerna planera för att följande 
verksamheter ska finnas i de olika faserna. De föreslagna funktionerna är ett stöd i denna 
planering, för att likrikta verksamheten på de olika utrymningsplatserna. 
Fas 1, Uppstart

Uppstartsfasen bedöms vara de första timmarna efter att utrymningsplatsen startas upp. 
Syftet med denna fas är att snabbt ge de utrymda en plats att vistas på tills des att 
mottagningsplatserna har startats upp fullt ut. 

Verksamhet

 En uppvärmd lokal. 
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 Toaletter.

 Plats för bussar att stanna och släppa av folk.

 Parkeringsyta för bilar. 
Funktioner

 En platsvärd, exempelvis en vaktmästare. Värden ansvarar även för att låsa upp 
byggnaden och svara på enklare frågor, exempelvis var toaletter finns. 

 En funktion som ansvarar för ordning på platsen, lämpligen en polis.

 När förskole- och skolbarn anländer, en funktion som omhändertar verksamhetens 
behov. Lämpligen de pedagoger som följde med barnen i samband med 
utrymningen. 

Fas 2

Verksamhet

 Mat och dryck till de utrymda. 

 Förmåga att administrera återförening mellan vårdnadshavare och utrymda skol- 
och förskolebarn.

 Förmåga att ta emot personer med visst vårdbehov, exempelvis äldre som har 
hemtjänst eller personer inom äldre- och handikappomsorg. Lokalen måste därför 
vara tillgänglighetsanpassad. 

 Information till de utrymda om händelsen och utrymningen.

 Ett utrymme iordningställt för en ledningsfunktion med ansvariga aktörer. 

 Möjlighet till enklare personhygien i form av dusch.

Funktioner
På utrymningsplatsen bör följande funktioner finnas: 

 Platschef som ansvarar för samordningen av arbetet på utrymningsplatsen och de 
olika aktörernas insatser.

 Funktion som ansvarar för samordning med Länsstyrelsen och med 
mottagningsplatserna. 

 Funktion för att hantera återförening av barn med vårdnadshavare. Bör förstärkas 
med stöd från polisen för att säkerställa en säker hantering. 

 Funktion för att möta upp särskilda vårdbehov på plats. Bör bemannas av personal 
från kommunal omsorg. 

 Parkeringsvärdar.

 Informationsfunktion. 
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 Enklare förtäring för de utrymda. 

 Frivilligsamordnare. 

 Sjukvårdsresurs som kan göra triage, bedöma, behandla och vidareremittera. 

Fas 3 Avsök och sanering

Avsök och sanering kommer endast att upprättas om utrymning görs efter att ett 
konstaterat utsläpp har ägt rum. Alla utrymningsplatser kommer inte att ha kapacitet för 
avsök och sanering. Länsstyrelsen kommer att göra en bedömning om vilka platser som är 
lämpliga för denna fas efter att kommunerna har kommit längre i sin planering av 
utrymningsplatserna. Avsök och sanering påbörjas endast efter ett beslut från 
räddningsledaren. 

Uppskattad förmåga
Omfattning av utrymningen kan variera kraftigt beroende på scenario. I den yttre 
beredskapszonen bor totalt ca 120 000 människor. Det är dock mycket osannolikt att beslut 
fattas om att hela den yttre beredskapszonen ska utrymmas samtidigt. 
Planeringsförutsättningen bör i stället vara att maximalt hälften (60 000 människor) 
utryms. Av dessa 60 000 har ca 20 % 12 000 människor hjälpbehov4. I ett sådant scenario 
skulle minst fyra utrymningsplatser öppnas. Utrymningen bör kunna genomföras 
Kapaciteten för utrymningsplatsen ska därför vara att kunna hantera 3 000 människor över 
12 timmar. 

5.7 Frivilliga och spontanfrivilliga
För en så stor uppgift som att organisera och genomföra en storskalig utrymning bedöms 
inte de ansvariga aktörernas egen personal räcka till. Det kommer att behövas extra 
personal och en bra lösning på detta är att använda frivilliga. Det är en stor fördel att 
använda frivilliga försvarsorganisationer eller andra frivilligorganisationer då de redan är 
organiserade på ett sätt som underlättar både rekrytering, utbildning och ledning av 
resurserna. Frivilliga kan användas som en generell resurs för olika typer av krishantering 
om avtal skrivs i förväg. Utrymning kan därmed vara ett av flera olika behov som kan 
uppfyllas med frivilliga.

5.8 Transporter
Beroende på utrymningsområdets förutsättningar kan antalet personer som behöver hjälp 
med transporter variera mellan 10-30%5. Övriga bedöms kunna transportera sig själva via 
egna fordon, kollektivtrafik, via cykel eller gåendes. Hanteringen av planering, 
genomförande och uppföljning av transporter hanteras av transportledarfunktionen.

5.8.1 Transporter för hjälpbehövande
De som har behov av transportstöd hänvisas främst till uppsamlingsplatserna för transport 
till en utrymningsplats. Utöver det bör man även uppmana människor att hjälpas åt och att 

4 HANDBOK Storskalig utrymning – del 1 grunder
5 HANDBOK Storskalig utrymning – del 1 grunder
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alla bilar bör vara fyllda när man kör ut ur området. 

5.8.2 Hantering av trafikflöden
De som utrymmer med eget fordon utgör en stor del av de utrymmande och det kommer 
sannolikt att uppstå trafikproblem som påminner om rusningstrafiken i storstäderna. För att 
underlätta framkomligheten och korta ner utrymningstiderna kan följande åtgärder vara 
lämpliga. Det görs i samverkan med Trafikverket och följande punkter bör beaktas:

 Bedöm hur allmänheten kan förväntas välja att förflytta sig på eget initiativ. Här kan 
tillgången på el för kollektivtrafik vara en avgörande faktor.  

 Värdera tillgängliga vägar efter avstånd till mål, kapacitet, bärighet, skador på 
infrastruktur och sårbara punkter (exempelvis broar & tunnlar).

 Planera för reservvägar och fördela trafikflödena på fler vägar om möjligt.

 Besluta om vägar kan enkelriktas i båda körfälten för att öka kapaciteten. 

 Var tydlig med vilka utrymningsvägar som ska användas i första hand och vilka som 
ska undvikas. Det kan finnas insatsvägar där räddningsfordon måste komma fram. 
Använd radioinformation, dirigering, vägvisning samt fasta och mobila skyltar. 

 Säkerställ så långt möjligt service efter vägen i form av sjukvårdsplatser, platser för 
larm via fast telefon, toaletter, nödproviant, dricksvatten och drivmedel.

 Säkerställ vägassistans med specialfordon som kan bogsera undan trasiga fordon och 
eventuellt föra dem till verkstad. 

5.9 Ordning och säkerhet
Polisen ansvarar för att upprätthålla allmän ordning, även vid en utrymning. Särskilda 
frågor där samordning bör ske med polisen är: 

 Att säkerställa att barn är med sina föräldrar eller släktingar och inte har hamnat med 
främlingar som utnyttjar situationen. Detta kräver även samordning med skolor och 
barnomsorg. 

 Att personer på väg ut ur området förhindras att plundra, exempelvis butiker och 
bostäder som står tomma. Kräver samverkan med näringslivet och kommunerna. 

 Att det vi knappa resurser sker rättvis fördelning av förnödenheter och att 
distributionen av förnödenheter skyddas och sker på lämpligt sätt. Här krävs 
samordning mellan räddningsledaren, polis och kommuner. 

 Att det vid köbildning undviks oroligheter i stora folkmassor. Här krävs samordning 
med Trafikverket och aktörer som bedriver kollektivtrafik i länet. 

5.10 Djur
I Länsstyrelsens grunduppdrag ligger att utföra djurskyddskontroller för att se till 
att djurskyddslagen följs och att djuren har det bra. Om djuren lämnas kvar när djurägaren 
utryms, måste det finnas en plan för vem, och under vilka former, djuren ska ges foder, 
dricksvatten och tillsyn. Detta måste samordnas med avspärrningar av det utrymda 
området. Exempelvis kanske hotet tillåter regelbundna besök för att säkerställa djurens 
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behov.  

Djurhållaren har relativt stort ansvar för genomförandet av utrymningen av de egna djuren 
och en stor del av planeringsansvaret ligger på den enskilde djurägaren. Alla beslut som 
handlar om djur bör samordnas med LRF och länsveterinären och Jordbruksverket. 

Husdjur utryms i sådan mån som är rimligt och möjligt. På bussar används samma 
principer som i lokaltrafiken och husdjur transporteras på angivna platser. Vid transport av 
djur som inte kan färdas med buss eller personbil så ansvarar ägaren för transport och 
uppstallning av djuren. 

5.11 Personsanering
Sanering av utrymmande kommer endast att genomföras efter att ett bekräftat utsläpp har 
ägt rum. Målbilden är att utrymningen av IBZ, och i vissa scenarier även delar av YBZ, ska 
ha genomförts innan ett utsläpp äger rum. Personsanering kan därför tillkomma som en 
funktion på utrymningsplatser och mottagningsplatser först efter ett bekräftat utsläpp. I ett 
sådant läge kan det även vara lämpligt att genomföra avsök på de utrymmande.

På utrymningsplatsen görs då en avsökning (hädanefter benämnt som personindikering), 
vilket innebär en mätning av radioaktiva ämnen. Efter personindikeringen går de utrymda 
som inte är kontaminerade vidare till registreringsfunktionen. De utrymda som är 
kontaminerade går vidare till duschar för personsanering och därefter går de till 
registreringsfunktionen. Kommunerna ansvarar för att bistå vid personsaneringen samt 
förse med handdukar, kläder, skor etcetera till sanerade personer.

Personer som bedöms vara kontaminerade måste duscha och byta kläder. Radiofysiker från 
Göteborgs Universitet samt Försvarsmakten hjälper de personer som inte kan duscha 
själva.

5.11.1 Åtgärdsnivå
Dosrat från gamma, uppmätt nära personen, som överstiger bakgrunden vid mätplatsen 
(överstiger bakgrunden med mer än 0,5 µSv/h); aktivitet av betastrålare > 1 Bq/cm2 (1 000 
Bq/cm2) eller aktivitet från alfastrålare > 0,1 Bq/cm2 (100 Bq/cm2). Vid nivåer högre än 2 
µSv/h, 10 000 Bq/cm2 respektive 1 000 Bq/cm2 ska personen skickas vidare till medicinsk 
undersökning.

5.12 Registrering
Det kan vara svårt att få en fullständig bild över alla som befinner sig i utrymningsområdet 
och därmed påverkas av ett utrymningsbeslut. Därför kan både enskilda individer och 
samhällsaktörer ha nytta av registrering men det är inte rimligt att räkna med att alla ska 
registrera sig. I flöden på olika platser bör registreringen vara frivillig och placeras i slutet 
av olika flöden för att inte skapa flaskhalsar såvida det inte måste ske tidigt kopplat till 
säkerhet eller medicinska hänsyn. För att kunna nyttja service från socialtjänsten måste 
kommunen veta vilka som behöver stöd i enlighet med socialtjänstlagen (2001:453). 

De verksamheter som måste flytta ansvarar själva för att nödvändiga handlingar finns 
åtkomliga på distans eller tillgängliga på papper. Hit hör exempelvis patientjournaler, 
internregister och personal-/barnlistor.
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Vid utrymnings av inre och yttre beredskapszonerna ansvara polisen av registrering av 
allmänhet. De som ska registreras är: 

 Personer som eventuellt kan ha försvunnit för att om nödvändigt efterspana eller 
eftersöka dem i enlighet med lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Registreras 
som eftersökta personer. 

 Enskilda individer kan ha behov av att få riktad information för tillfälligt boende 
eller ersättning vilket måste kunna skickas ut via kontaktvägar som framgår i 
registreringen. 

 Försäkringsbolag kan kräva en registrering för att godkänna ersättningsanspråk på 
egendom som förstörts i samband med utrymningsbeslutet.

 Personer som ska avtransporteras mellan olika platser bör registreras för att 
underlätta för transportledningen och mottagningsledaren

Gällande utrymning av nötkreatur, grisar, får och getter ska förflyttningen anmälas till 
Jordbruksverkets centrala djurdatabas. Detta går bra att göra i efterhand när man nått 
mottagningsplatsen
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6 Ta emot 
6.1 Mottagningsplatser 
Mottagningsplatsen syftar till att erbjuda uppehälle för utrymmande som behöver 
inkvarteras under en längre tid men även service för de som behöver ett kortare stöd för att 
sedan ta sig vidare. Länsstyrelsen ansvarar för att de utrymda får möjlighet att söka upp en 
mottagningsplats, även om platserna inte är belagda i Hallands län. 

Mottagningsplatserna är lämpligen placerade utanför YBZ, då tanken är att människor ska 
kunna få stöd från mottagningsplatsen under en längre tid. Detta innebär att Hallands län 
inte har några mottagningsplatser inom sitt område. Lämpliga mottagningsplatser är 
placerade i angränsande län, exempelvis i eller i närheten av Trollhättan, Falköping, 
Jönköping, Ljungby och Båstad.

6.2 Samordning med mottagande län
Det är viktigt att det finns en tydlig samordning mellan Hallands utrymningsorganisation 
och mottagningsplatserna. Detta gäller särskilt avseende upprättandet av 
mottagningsplatser, samt vid avtransport från utrymningsplatserna till 
mottagningsplatserna. Utifrån data från utrymningsplatserna ska Länsstyrelsen 
sammanställa data till mottagningsplatserna gällande: 

 En uppskattning av hur många som kan förväntas komma till respektive 
mottagningsplats.

 När de utrymmande förväntas anlända till mottagningsplatsen.

 Personer med särskilda hjälpbehov bland de utrymmande. 

 Prognos för minsta tid som utrymningen kommer att fortgå.

6.3 Mottagning vid kärnkraftsolycka i annat län
Vid en olycka på Forsmark eller OKG:s kärnkraftverk kan det bli aktuellt att upprätta 
mottagningsplatser i Hallands län. Detta blir i sådana fall en kommunal uppgift, då det är 
mycket låg sannolikhet att det blir statlig räddningstjänst i Hallands län vid en 
kärnkraftsolycka i annat län. Länsstyrelsen kommer dock att stötta kommunerna enligt sin 
uppgift kopplat till det regionala områdesansvaret. 
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7 Återflytta 
En utrymnings av inre beredskapszonen kommer att ske redan vid larmnivå höjd 
beredskap. Det innebär att om situationen på Ringhals stabiliseras så kan en utrymning ske, 
trots att händelsen senare inte resulterar i ett utsläpp. Vid ett sådan scenario är 
målsättningen att återflyttning sker så snart som faran för ett utsläpp är över. 

Vid en händelse som resulterar i ett utsläpp finns det risk för att det kan ta lång tid innan de 
utrymda kan få återflytta till det utrymda området. Målet ska vara att återflyttning kan ske 
så snart som är rimligt och möjligt. Det är av stor vikt att information om läget och 
prognoser för återflyttning löpande delges de utrymda. Länsstyrelsen är ansvarig för 
saneringen efter utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning, detta 
beskrivs mer utförligt i Länsstyrelsens delplan Saneringsplan. Återflyttning kommer då att 
ske efter att strålningsmätningar och eventuell sanering kan garantera allmänhetens hälsa. 

De utrymda ska erbjudas inkvartering. Initialt kan man inkvartera de utrymda i större 
lokaler, exempelvis gympasalar, men kort därefter bör man erbjuda de utrymda enskilda 
boenden på konferensanläggningar, hotell och liknande. I ett läge där omfattande sanering 
krävs kan det bli aktuellt att hitta nya boenden till de utrymda. 
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Inledning

Föreliggande dokument utgör en delplan av Länsstyrelsen i Hallands läns ”Program för 
räddningstjänst - Vid utsläpp av radioaktiva ämnen” och beskriver skyddsåtgärderna 
Inomhusvistelse och Jodtabletter. Denna delplan tillsammans med andra delplaner, stödplaner 
och dokument, svarar mot de krav som ställs i lag (2003:778) om skydd mot olyckor samt 
förordning (2003:789) om skydd mot olyckor. 

Program för 
räddningstjänst

Utrymning
Inomhus-

vistelse och 
jodtabletter

Strålnings-
mätning  Kommunikation Sanering Länsstyrelsens 

fältplats Larm

Syfte och mål med inomhusvistelse och jodtabletter  
Syftet med skyddsåtgärderna inomhusvistelse och jodtabletter är att minska de negativa 
hälsoeffekterna hos berörd befolkning till följd av en kärnkraftsolycka på Ringhals eller annan 
inträffad kärnteknisk olycka i Sverige eller utomlands. Skyddsåtgärderna ska vägas mot andra 
lämpliga skyddsåtgärder, såsom utrymning. Målet är att säkerställa att de negativa effekterna 
på allmänhetens och berörda aktörers hälsa till följd av olyckan minimeras, oavsett 
skyddsåtgärd.

Det primära målet1 med inomhusvistelse och jodtabletter är att:

 Allvarliga deterministiska effekter2 kan undvikas

 Sannolikheten för stokastiska effekter3 kan minskas så långt det är möjligt och rimligt. 

Utöver detta är målsättningen även att: 

 Reducera den allmänna oron så långt som möjligt kopplat till kärnkraftsolyckan.

 Minska negativ psykologisk påverkan på allmänheten i övrigt.

1 Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM 2017:27
2 Akuta strålskador
3 Långsiktiga skador, ex. cancer. 
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Metod och tillvägagångssätt 
Delplanens omfattning och samverkande aktörer
Denna plan omfattar hela inre beredskapszonen (0-5 km) kring Ringhals kärnkraftverk, samt 
de delar av yttre beredskapszonen (5-25 km) som ligger inom Hallands län. Planen beskriver 
även övergripande hur Länsstyrelsen förhåller sig till de delar av yttre beredskapszonen och 
planeringszonen (25 – 100 km) som är placerade i andra län. Kronoberg, Västra Götaland, 
Jönköping, Skåne. 

Länsstyrelsens planering för inomhusvistelse och jodtabletter för Hallands län är gjord i 
samverkan med såväl andra kärnkraftslän, som med angränsade län som finns med i yttre 
beredskapszonen och planeringszonen kring Ringhals kärnkraftverk. 

Då flera andra aktörer i länet har en operativ roll i genomförande av skyddsåtgärderna är det 
av stor betydelse att deras beredskapsplanering överensstämmer med Länsstyrelsen i Hallands 
beredskapsplaner.

Kommunikation
Länsstyrelsen och berörda aktörer inom beredskapszonerna som ska ha en förmåga att agera 
vid en kärnkraftsolycka ska ha en kommunikationsplan. Det innebär att alla aktörer med 
uppdrag i skyddsåtgärden inomhusvistelse och jodtabletter för allmänheten på förhand ska 
planera för kommunikationen. Eftersom kommunikation är avgörande för skyddsåtgärderna 
inomhusvistelse och jodtabletter beskrivs nedan vad kommunikationen bör innehålla.

Kommunikation vid inomhusvistelse och jodtabletter

Kommunikation med berörda aktörer och allmänhet bör innehålla följande:

 Varför och vem som har beslutat om inomhusvistelse.

 Förklara att det handlar om att skydda allmänheten och varför det är bäst att vara 
inomhus vid en exponering.

 Informera hur intag av jodtabletter och extrautdelning ska genomföras.

 Hur länge en inomhusvistelse kan komma att pågå, vilka fördelar det är med en 
inomhusvistelse.

 Tydlig information och kommunikation till de arbetsgivare vars arbetstagare har sitt 
dagliga arbete inom beredskapszonerna, vilka restriktioner och beslut som gäller.

 Särskilt riktad kommunikation till dem som av olika anledningar, vid olika tider 
behöver bryta inomhusvistelsen, som lantbrukare med djur och arbetstagare i 
samhällsviktig verksamhet inom det exponerade området.
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 Informera att man genom basala hygienrutiner som att tvätta händerna, duscha och 
byta kläder minskar riskerna väsentligt för att oavsiktligt få i sig radioaktiva ämnen 
exempelvis i samband med måltider. 

 Informera om hur livsmedel och dricksvatten ska hanteras. 

 Uppmana till solidaritet – att hjälpa varandra. Samhällets resurser kommer behöva 
fokusera på de mest utsatta.

Skyddsåtgärd inomhusvistelse

Inomhusvistelse kan kombineras med flera skyddsåtgärder som kan vidtas vid en 
kärnkraftsolycka. På så sätt kan ett effektivt skydd till invånarna uppnås. 

Skyddsåtgärden inomhusvistelse kan exempelvis vara motiverat som enskild åtgärd, i 
kombination med intag av jodtabletter eller som alternativ skyddsåtgärd om till exempel 
utrymning inte kan genomföras. Inomhusvistelse i samband med kärnkraftsolyckor 
kombineras ofta med intag av jodtabletter. Det kan uppstå situationer då det inte är motiverat 
att utrymma men motiverat att rekommendera inomhusvistelse och intag av jodtabletter.

 Inomhusvistelse kan endast användas under en begränsad tid, 24 timmar, max 48 
timmar. 

 Samhällsviktig verksamhet måste säkerställas och upprätthållas. 

Skyddsåtgärden innebär:

 att stanna inomhus med stängda dörrar, fönster och avstängd ventilation i såväl 
bostadshus, kontorsbyggnader som produktionsanläggningar tills ny information 
meddelas genom VMA i radio och TV från Sveriges Radio P4 och från 
utomhusvarningssystem.

Inomhusvistelse kan även genomföras under andra samhällsstörningar.

Vid en kärnkraftsolycka kan den av Länsstyrelsen utsedda räddningsledaren fatta beslut om 
rekommendation om inomhusvistelse och intag av jodtabletter till berörda. Till sitt stöd har 
räddningsledaren ett kärntekniskt och radiologiskt underlag som tas fram av 
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). Målsättningen bör vara att inleda inomhusvistelsen innan 
exponeringen förväntas äga rum.

Beslut om inomhusvistelse
Länsstyrelsen beslutar om rekommendation om inomhusvistelse.
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Att vistas inomhus minskar inandning av radioaktiva ämnen som förekommer i luften och 
begränsar den externa exponeringen från radioaktiva ämnen i luften och på marken4. 
Inomhusvistelse kan därför vara en effektiv åtgärd vid händelser som kan leda till utsläpp där 
radioaktiva ämnen sprids eller riskerar att spridas i luften, exempelvis genom en brand eller 
explosion.

Livsmedelsverket har tagit fram ett underlag som finns på deras webbplats under "Livsmedel 
vid kris". Livsmedelsverket har förberedda frågor och svar om skyddsåtgärder för livsmedel, 
t.ex. egna grödor och egen brunn. Här kan även budskapet om att man kan äta maten man har 
hemma ha en plats. Båda dessa budskap kan dessutom rymmas i den folder eller annat 
material som planeras för hushållen i de nya utrymningszonerna. 

Allmänheten har det primära ansvaret att skydda sitt liv och sin egendom. De har ett ansvar att 
förbereda sig för olika typer av samhällsstörningar såsom elavbrott eller avbrott i 
dricksvattenförsörjningen. När samhället drabbas av allvarliga störningar på grund av 
exempelvis en kärnkraftsolycka måste samhällets resurser prioriteras. 

Vid allvarliga samhällsstörningar kommer samhällets resurser i första hand att prioriteras till 
dem som har svårt att klara sig på egen hand. Därför är det viktigt att alla har en 
grundläggande beredskap för att klara sig själva över tid. Särskilt vad gäller mat, värme och 
information. Det innebär att allmänheten bör se till att ha egen beredskap för att kunna klara 
av en rekommenderad inomhusvistelse. 

Eventuella konsekvenser vid skyddsåtgärd inomhusvistelse  
En faktor som kan påverka hur länge en inomhusvistelse kan komma pågå är om en 
utrymning är möjlig att genomföra. Det kan vara så att andra omständigheter än 
kärnkraftsolyckan som omöjliggör en utrymning. Det skulle kunna vara allvarliga 
väderhändelser, exempelvis stormar, (Gävle 1998 och Gudrun 2005) som lamslår vägnät, 
bryter kommunikationsförbindelser med mera. 

Andra påverkande faktorer skulle exempelvis skulle kunna vara långvarig strömavbrott, 
avbrott i dricksvatten- och värmeförsörjning eller att samhällsviktig verksamhet inte kan 
upprätthållas (exempelvis att akutsjukvård eller personal från Hemtjänst inte kan ta sig till 
vårdbehövande). 

En försvårande faktor är också eventuell brist på dricksvatten om dricksvatten är/blir drabbat 
av radioaktivt nedfall. 

Säkerhetsrelaterade hot skulle också kunna medföra att utrymning inte är möjlig eller 
försvåras, på grund av bland annat stridsområden, fientlig aktivitet, terror. 

4 Beräkningarna utgår vidare från att inomhusvistelse i ett småhus minskar sköldkörteldosen till hälften jämfört 
med oskyddad vistelse utomhus samt att inomhusvistelse i lokaler som erbjuder bättre skydd, t.ex. källarplan i 
ett småhus eller flerbostadshus med filtrerad ventilation minskar sköldkörteldoser till en tiondel jämfört med 
oskyddad vistelse utomhus (Extrautdelning och intag av jodtabletter för allmänheten i samband med en svensk 
kärnkraftsolycka, SSM 2020:03). 
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Skyddsåtgärd jodtabletter

Sköldkörteln är känslig för strålning och ackumulerar radioaktiv jod vid inandning. Genom 
intag av jodtabletter med stabilt jod förebyggs upptag av radioaktiv jod i sköldkörteln. Efter 
uppmaning av länsstyrelsen bör jodtabletter tas innan radioaktivt utsläpp sker.

Barn och gravida (foster) ska prioriteras. För vuxna över 40 år har jodtabletter liten effekt. 
Intag av jodtabletter används sällan som enda skyddsåtgärd utan kombineras normalt med 
skyddsåtgärden inomhusvistelse eller utrymning.

Det bästa skyddet mot radioaktivt jod är om tabletter intas i förebyggande syfte. Om 
jodtabletter intas i tid och antas verka under den tid det finns lufburen radioaktiv jod minskar 
sköldkorteldosen. Tabletterna ger fullgott skydd under ett dygn och den optimala 
intagsperioden av jod är mindre än 24 timmar före, och upp till två timmar efter, förväntad 
exponering. Det skulle fortfarande vara rimligt att inta jodtabletter upp till åtta timmar efter 
beräknad exponering.5

Förhandsutdelning av jodtabletter
Länsstyrelsen förhandsutdelar jodtabletter i inre beredskapszonen (cirka 5 km från 
kärnkraftverket) och yttre beredskapszonen (cirka 5-25 km från kärnkraftverket) genom 
utskick till hushåll, ägare av fritidshus, förskolor och skolor, arbetsgivare/arbetsplatser och 
platser där många tillfälliga besökare kan vistas, till exempel campingplatser. Jodtabletter 
ersätts systematiskt och vid behov. 

Kompletteringsutdelning av jodtabletter
Länsstyrelsen har en rutin för att säkerställa tillgång till jodtabletter till allmänhet och berörda 
aktörer inom inre och yttre beredskapszon vid en eventuell kärnkraftsolycka. Jodtabletter ska 
kunna distribueras vidare till utrymningsplatser eller liknande för de som saknar egna 
förhandsutdelande jodtabletter. 

Begränsad extrautdelning av jodtabletter
Länsstyrelsen har en rutin för att extrautdela jodtabletter till allmänhet och berörda aktörer 
inom planeringszonen (cirka 25-100 km från kärnkraftverket).  

5 Extrautdelning och intag av jodtabletter för allmänheten i samband med en svensk kärnkraftsolycka, 
SSM 2020:03 

Beslut om intag av jodtabletter 
Länsstyrelsen beslutar, i samråd med medicinsk expertis från Region Halland, 
om intag av jodtabletter.  
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Eventuella konsekvenser vid skyddsåtgärd jodtabletter 
Det kan också vara motiverat att endast fatta beslut om inomhusvistelse, exempelvis i 
situationer när begränsad extrautdelning av jod inte kan genomföras eller det inte finns jod i 
utsläppet. Beroende på utsläppsintervall kan det vara motiverat med inomhusvistelse fast det 
är stora störningar i samhället som gör att inomhusvistelsen kan bli en svår påfrestning. 
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Åtgärder inom beredskaps- och planeringszon
Nedan redovisas åtgärder för berörda aktörer som ska vidtas vid en kärnteknisk händelse 
utifrån länsstyrelsens ansvar enligt gällande lagstiftning. Åtgärderna har identifierats som stöd 
i planeringen men det kan tillkomma andra åtgärder som länsstyrelsen måste hantera. 
Innehållet i delplanen revideras vid behov. 

INRE BEREDSKAPSZON 
0-5 km från Ringhals
Vid larmnivå ”Förstärkt beredskap” från Ringhals

Beslut om att rekommendera inomhusvistelse behöver fattas i god tid för att informera berörda aktörer som 
kan komma att påverkas av ett utsläpp. Detta för att aktörerna ska kunna vidta förberedelser och verkställa 
skyddsåtgärden. Inomhusvistelsen ska inledas innan exponeringen förväntas äga rum och under en begränsad 
tid, 24 timmar, max 48 timmar. Annars måste utrymning övervägas. 

 Vid förstärkt beredskap påbörjas per automatik planering av utrymning av inre beredskapszonen. 

 Om inte utrymning är möjlig, kan beslut om inomhusvistelse behöver fattas i tillräckligt god tid för 
att hinna informera allmänheten, vidta förberedelser och verkställa åtgärden. Rekommendationen om 
inomhusvistelse bör upphävas så snart utsläppet har passerat och det inte finns någon risk för 
ytterligare signifikanta utsläpp. Om utsläppet förväntas pågå under en lägre tid eller endast påverkar 
ett fåtal personer kan utrymning övervägas istället.

 Berörda aktörer behöver säkerställa att samhällsviktig verksamhet kan upprätthållas under beslut om 
rekommenderad inomhusvistelse.

Berörda aktörer inom beredskapszonerna aktiverar sina respektive kommunikationsplaner. Kommunikation 
kring inomhusvistelse och jodtabletter ska innehålla:

 Hur de som omfattas av en inomhusvistelse ska agera.

 Hur samhällsviktig verksamhet som måste fortgå ska kunna fortsätta att fungera vid beslut om 
inomhusvistelse.

 Hur en extrautdelning av jodtabletter ska genomföras.

 Hur livsmedel och dricksvatten ska hanteras. 

 Under vilka förutsättningar inomhusvistelse för exempelvis samhällsviktig verksamhet under något 
eller några dygn är möjlig.

 När beslut om inomhusvistelse upphävs, varför det upphävs och vad som kommer att ske. Hur en 
återanpassning till vardagen sker.

Vid larmnivå ”Haverilarm” från Ringhals
Ett utsläpp kan inte uteslutas inom 12 timmar. 

Kompletteringsutdelning av jodtabletter kan av tidsmässiga skäl eventuellt inte genomföras.
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YTTRE BEREDSKAPSZON 

5-25 km från Ringhals
Vid larmnivå ”Förstärkt beredskap” från Ringhals

Beslut om inomhusvistelse kan beslutas inom hela yttre beredskapszonen. Beslutet behöver fattas i 
tillräckligt god tid för att hinna informera allmänheten, vidta förberedelser och verkställa åtgärden. 
Rekommendationen om inomhusvistelse bör upphävas så snart utsläppet har passerat och det inte 
finns någon risk för ytterligare signifikanta utsläpp. Om utsläppet förväntas pågå under längre tid 
eller endast påverkar ett fåtal personer kan utrymning övervägas istället. 

 Berörda aktörer behöver säkerställa att samhällsviktig verksamhet kan upprätthållas under 
beslut om rekommenderad inomhusvistelse.

Beslut om att rekommendera inomhusvistelse behöver fattas i god tid för att informera berörda 
aktörer som kan komma att påverkas av ett utsläpp. Detta för att aktörerna ska kunna vidta 
förberedelser och verkställa skyddsåtgärden. Inomhusvistelsen ska inledas innan exponeringen 
förväntas äga rum.

Länsstyrelsen har förberett en kompletteringsutdelning av jodtabletter inom inre och yttre 
beredskapszonen till allmänheten och berörda aktörer för att distribueras vidare till 
utrymningsplatser eller liknande för de som saknar jodtabletter.

 Länsstyrelsen har en rutin för uthämtning av jodtabletter till kompletteringsutdelning från 
regionalt lager vid Hallands sjukhus Halmstad (se bilaga).

Berörda aktörer inom beredskapszonerna aktiverar sina respektive kommunikationsplaner. 
Kommunikation kring inomhusvistelse och jodtabletter ska innehålla:

 Hur de som omfattas av en inomhusvistelse ska agera.

 Hur samhällsviktig verksamhet som måste fortgå ska kunna fortsätta att fungera vid beslut 
om inomhusvistelse.

 Hur en extrautdelning av jodtabletter ska genomföras.

 Hur livsmedel och dricksvatten ska hanteras. 

 Förutsättningar att kunna genomföra inomhusvistelse för exempelvis samhällsviktig 
verksamhet under något eller några dygn.

 När beslut om inomhusvistelse upphävs, varför det upphävs och vad som kommer att ske. 
Hur en återanpassning till vardagen sker.

Vid larmnivå ”Haverilarm” från Ringhals
Ett utsläpp kan inte uteslutas inom 12 timmar. Kompletteringsutdelning av jodtabletter kan av 
tidsmässiga skäl eventuellt inte genomföras.
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PLANERINGSZON
25-100 km från Ringhals
Vid larmnivå ”Förstärkt beredskap” från Ringhals
Länsstyrelser och berörda aktörer i planeringszonen har förberett för inomhusvistelse och en 
begränsad extrautdelning av jodtabletter till allmänheten. 

Begränsad extrautdelning av jodtabletter

Länsstyrelsen har förberett en begränsad extrautdelning av jodtabletter i planeringszonen till 
allmänheten. 

Arbete pågår att ta fram en rutin för uthämtning av jodtabletter från det nationella lagret i 
samverkan med SSM, Socialstyrelsen, kärnkraftslänen Halland, Kalmar och Uppsala och 
berörda angränsande länsstyrelser. 

Vid larmnivå ”Haverilarm” från Ringhals
Ett utsläpp kan inte uteslutas inom 12 timmar. 

Begränsad extrautdelning av jodtabletter kan av tidsmässiga skäl inte genomföras.
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Bilaga 
Rutin/instruktion för Länsstyrelsen Halland

Bakgrund

Vid en akut händelse när jodtabletterna behöver hämtas.

1. Kontakta Region Hallands TIB, enligt ordinarie kontaktvägar. Berätta vilket eller vilka 
av sjukhusen där jodtabletterna ska tillgängliggöras.

2. Ta er till berört/berörda sjukhus där tabletterna ska hämtas. Ta med 
tjänstelegitimation. Se på bifogad karta för mötesplats, lastkaj som är närmst 
jodlagren.

Varbergs sjukhus

Kör till träslövsvägen, följ skyltning till godsmottagning.

Halmstad Sjukhus

Kör till Nyhamnsgatan. Lastkajen är skyltad Nymansgatan 14.

Page 13 of 14



14

010- 224 30 00 • halland@lansstyrelsen.se • www.lansstyrelsen.se/halland

Page 14 of 14

mailto:halland@lansstyrelsen.se
http://www.lansstyrelsen.se/halland


Program för 
räddningstjänst
Vid utsläpp av radioaktiva ämnen

Page 1 of 59



Program för räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen
Diarienummer 452-9608-2021
Länsstyrelsen i Hallands län

Page 2 of 59



Innehållsförteckning
Innehållsförteckning............................................................................................................ 3

1. Inledning...................................................................................................................... 6

1.1 Planens struktur....................................................................................................... 7

1.2 Syfte, målgrupp och användningsområde............................................................... 7

1.3 Revidering av plan.................................................................................................... 8

1.4 Dokumentstruktur för planer rörande kärnteknisk olycka...................................... 8

2. Grundläggande förhållanden................................................................................... 10

2.1 Legala förutsättningar............................................................................................ 10

2.2 Utsläppsintervall kärnkraftsolycka......................................................................... 11

2.3 Geografiskt områdesansvar och samhällsviktig verksamhet................................. 12

2.4 Beredskapszoner och planeringszoner.................................................................. 13
2.4.1 Inre beredskapszon, 0-5 km.......................................................................... 15
2.4.2 Yttre beredskapszon, 5- 25 km...................................................................... 17
2.4.3 Planeringszon, 25-100 km............................................................................ 19

2.5 Larmnivåer.............................................................................................................. 20

3. Organisation och ledning......................................................................................... 22

3.1 Organisation vid en kärnteknisk olycka................................................................. 23

3.2 Vid larm.................................................................................................................. 26

3.3 Avslut av räddningstjänst....................................................................................... 27

3.4 Länsstyrelsens fältplats.......................................................................................... 28

4. Samband.................................................................................................................... 30

4.1 Telefoni................................................................................................................... 30

4.2 Rakel....................................................................................................................... 30

4.3 Videokonferens...................................................................................................... 31
4.3.1 Videokonferens med Strålsäkerhetsmyndigheten.......................................... 31

4.4 E-post...................................................................................................................... 31

4.5 WIS......................................................................................................................... 31

4.6 Signalskydd............................................................................................................. 31

5. Strålningsmätning..................................................................................................... 32

6. Information och varning till allmänheten............................................................... 34

Page 3 of 59



6.1 Information till allmänheten.................................................................................. 34

6.2 Varning till allmänheten......................................................................................... 35

7. Personella och materiella resurser i länet............................................................... 36

7.1 Regionala resurser.................................................................................................. 36
7.1.1 Länsstyrelsen i Halland................................................................................ 36
7.1.2 Kommuner..................................................................................................... 37
7.1.3 Region Halland............................................................................................. 38
7.1.4 Ringhals AB.................................................................................................. 38

7.2 Nationella resurser................................................................................................. 38
7.2.1 Försvarsmakten............................................................................................. 39
7.2.2 Jordbruksverket (SJV)................................................................................... 39
7.2.3 Kustbevakningen........................................................................................... 39
7.2.4 Livsmedelsverket (SLV)................................................................................. 39
7.2.5 Länsstyrelser................................................................................................. 39
7.2.6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)................................ 40
7.2.7 Polismyndigheten.......................................................................................... 40
7.2.8 Sjöfartsverket och JRCC............................................................................... 41
7.2.9 Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)................................................................ 41
7.2.10 Trafikverket region väst................................................................................ 41

7.3 Internationella resurser......................................................................................... 42
7.3.1 Övergripande................................................................................................ 42
7.3.2 Danska beredskabsstyrelsen......................................................................... 42

8. Skyddsåtgärder......................................................................................................... 43

8.1 Beslut om skyddsåtgärder...................................................................................... 43
8.1.1 Handlingsalternativ...................................................................................... 44

8.2 Utrymning............................................................................................................... 45

8.3 Inomhusvistelse och jodtabletter.......................................................................... 45

8.4 Livsmedelsrestriktioner.......................................................................................... 46

8.5 Personsanering....................................................................................................... 47

8.6 Hantering av allvarliga deterministiska hälsoeffekter........................................... 48

8.7 Kontrollmätning och Tidiga mätningar för individuell   dosuppskattning............. 49

9. Saneringsmetoder..................................................................................................... 49

10. Andra frågor av betydelse för beredskapen........................................................... 51

10.1 Bistånd till andra länsstyrelser.......................................................................... 51

10.2 Arbetsmiljö........................................................................................................ 52
10.2.1 Strålskydd för arbetstagare under radiologiska nödsituationer och 
omgivning med joniserande strålning......................................................................... 52
10.2.2 Två kategorier av arbetstagare som kan komma att beröras vid en 

Page 4 of 59



radiologisk nödsituation............................................................................................. 53
10.2.3 Arbetsmiljöansvar......................................................................................... 53

10.3 Utbildning och Övning....................................................................................... 54

11. Begreppslista............................................................................................................. 55

Page 5 of 59



1. Inledning  
Denna plan utgör Länsstyrelsen i Hallands läns Program för räddningstjänst som ska 
upprättas enligt Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor (FSO), 4 kap, 21 §. Program 
för räddningstjänst upprättas i enlighet med länsstyrelsens ansvar för räddningstjänst vid 
utsläpp av radioaktiva ämnen Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 4 kap 6§.

Programmet utgör Länsstyrelsen i Hallands huvudplan för hantering av utsläpp av 
radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning. Programmet har ett genomgåengde 
fokus på hantering vid ett utsläpp av radioaktiva ämnen vid en kärnkraftsolycka med 
anledning av att Ringhals kärnkraftverk är lokaliserad i länet. Programmet ska även kunna 
användas vid annan olycka vid kärnteknisk anläggning i länet, andra delar av Sverige eller 
utomlands.

Länsstyrelsen har i uppgift att vidta de åtgärder som krävs för att skydda människor i det 
egna länet från skadlig inverkan av joniserande strålning vid en kärnteknisk olycka, eller 
vid en överhängande risk för ett utsläpp på en kärnteknisk anläggning. Detta oberoende om 
olyckan skett i länet, på annan plats i Sverige eller utomlands. Länsstyrelsen i Hallands län 
ansvarar därför för räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen och för sanering efter 
sådana utsläpp enligt 4 kap 15§, FSO. 

Statlig räddningstjänst råder om det är motiverat med hänsyn till behovet av ett snabbt 
ingripande, det hotade intressets vikt, kostnaderna för insatsen och omständigheterna i 
övrigt, Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 1 kap 2§. Länsstyrelsen är vidare 
ansvarig för saneringen i den utsträckning detta är motiverat med hänsyn till följderna av 
utsläppet, det hotade intressets vikt, kostnaderna för insatsen och omständigheterna i 
övrigt, LSO 4 kap 8§.

Inom området vid den kärntekniska anläggningen är det innehavarens skyldighet att ha en 
beredskapsplanering och vidta åtgärder, Länsstyrelsens ansvar börjar först utanför 
verksamheten. Inom området vid den kärntekniska anläggningen är det innehavarens 
skyldighet att vidta åtgärder.1

Program för räddningstjänst utgör en regional plan. På nationell nivå finns en Nationell 
beredskapsplan för hantering av en kärnteknisk olycka2 som Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) ansvarar för. 

1 Miljö- och energidepartementet. SFS 1984:3. Lag om kärnteknisk verksamhet. Stockholm. 10§
2 Länsstyrelsen ser behov av att den nationella beredskapsplanen för hantering av en kärnteknisk 
olycka är uppdaterad i samband med att förändrade beredskapszoner börjar gälla den 1 juli 2022.
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1.1 Planens struktur
Planens struktur utgår i stora drag från den lista på innehåll som redovisas i FSO 21§;

1. organisation och ledning,

2. samband,

3. strålningsmätning,

4. information och varning till allmänheten,

5. personella och materiella resurser i länet,

6. skyddsåtgärder,

7. saneringsmetoder, och

8. andra frågor av betydelse för beredskapen.

Denna plan ska utgå från en analys av riskerna vid en olyckshändelse med hänsyn till de 
lokala förutsättningarna, enligt FSO 21§. Länsstyrelsen i Halland omhändertar denna 
skrivelse genom att ta hänsyn till den kunskap som finns inom området, exempelvis genom 
framtagna rapporter och i dialog med andra myndigheter. 

1.2 Syfte, målgrupp och användningsområde 
Syfte

Syftet med Program för räddningstjänst och tillhörande delplaner (se dokumentstruktur i 
avsnitt 1.4) är att beskriva den beredskapsplanering som finns för en eventuell kärnteknisk 
olycka och utsläpp av radioaktiva ämnen från Ringhals kärnkraftverk, men också vid annan 
kärnteknisk anläggning i Sverige eller utomlands. 

Syftet är vidare att programmet ska ligga till grund för att länsstyrelsen ska kunna leda och 
hantera en eventuell kärnteknisk olycka med efterföljande utsläpp av radioaktiva ämnen 
utifrån rådande förutsättningar i länet. Det innebär bland annat att länsstyrelsen ska vidta 
skyddsåtgärder för att undvika deterministiska effekter och minska sannolikheten för 
stokastiska effekter3  så långt det möjligt och rimligt.

Målgrupp

Programmet riktar sig till Länsstyrelsen och berörda aktörer som berörs av 
kärnenergiberedskapen i Hallands län. Det kan exempelvis vara angränsande länsstyrelser, 

3 Se beskrivning av begreppen deterministiska effekter samt stokastiska effekter i kapitlet 
Begreppslista.
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kommuner och centrala myndigheter. 

Berörda organisationer uppmanas att ha planen tillgänglig på krisledningsplatser och 
motsvarande. Dokumentet är även utformat för att kunna användas som en 
informationskälla och på ett enklare sätt förstå den övergripande strukturen för att kunna 
bedriva utbildning och övning i egen berörd organisation.

Länsstyrelsen informerar allmänheten som bor inom en beredskapszon om beredskapen, 
enligt Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor 4 kap 21 d§.

Användningsområde

Programmet är utformad för att kunna användas vid olika tillfällen. Både vid ett 
planeringsskede (utbildning och övning) men även vid utsläpp av radioaktiva ämnen från 
en kärnteknisk anläggning. Planen omfattas därför båda av beskrivningar av 
beredskapsplaneringen men det finns också avsnitt som är av mer operativ karaktär. För att 
planen ska bli mer användbar vid en eventuell olycka finns hänvisningar till olika delplaner 
som finns framtagna för hanteringen av en olycka. 

1.3 Revidering av plan 
Vartannat år sker en översyn av Program för räddningstjänst med tillhörande delplaner. 
Däremellan revideras planen löpande, särskilt då Länsstyrelsen i Hallands län 
uppmärksammar eller blir uppmärksammade på att något behöver förändras. I samband 
med revidering av planen, genomförs även en granskning av tillhörande delplaner. Se vilka 
andra planer som finns i dokumentstrukturen i avsnitt 1.4.

1.4 Dokumentstruktur för planer rörande kärnteknisk olycka 
Länsstyrelsen i Halland har ett flertal olika planer som rör hantering av en kärnteknisk 
olycka. I Tabell 1 nedan visas en övergripande bild av vilka beredskapsplaner som finns 
framtagna. Error! Reference source not found. 
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 Tabell 1 Dokumentstruktur – beredskapsplaner vid utsläpp av radioaktiva ämnen

Beredskapsplan Beskrivning

Program för 
räddningstjänst 

Huvudplan för kärnteknisk olycka

Beskriver övergripande den planering som finns 
för hantering av en kärnteknisk olycka.

Utrymning Delplan

Beskriver vilken planering som finns för 
skyddsåtgärden utrymning.

Strålningsmätning Delplan

Beskriver den planering som finns rörande 
strålningsmätningar.

Inomhusvistelse och 
jodtabletter

Delplan

I delplanen beskrivs skyddsåtgärderna 
inomhusvistelse och jodtabletter samt innehåller 
åtgärder för berörda aktörer som ska vidtas vid ett 
utsläpp av radioaktiva ämnen från en 
kärnkraftsolycka.  

Larm  Delplan

Beskriver larmrutiner på länsstyrelsen.

Länsstyrelsens fältplats Delplan

Beskriver vilken planering som finns på 
länsstyrelsens fältplats (tidigare kallat främre 
ledning)

Kommunikation Delplan

Beskriver vilken planering som finns för 
information och kommunikation med allmänheten 
samt hur allmänheten varnas vid en eventuell 
olycka.

Sanering Delplan

Beskriver vilken planering som finns för arbetet 
med sanering efter ett nedfall av radioaktiva 
ämnen. 
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2. Grundläggande förhållanden 
2.1 Legala förutsättningar 
I detta avsnitt uppmärksammas relevanta bestämmelser i  Lagen (2003:778) om skydd mot 
olyckor (LSO) och Förordning (2003:779) om skydd mot olyckor (FSO). Annan relevant 
lagstiftning återfinns i löpande i dokumentet och i tillhörande delplaner till detta program.

Länsstyrelsen ansvarar enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 4 kap 6§ och 
vidare 4 kap 15 § i Förordning (2003:779) om skydd mot olyckor (FSO), för 
räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning som sker 
i sådan omfattning att särskilda åtgärder krävs för att skydda allmänheten, eller då 
överhängande fara för sådant utsläpp föreligger. Länsstyrelsen har utpekade presumtiva 
räddningsledare, som ska kunna verka som räddningsledare med det operativa ansvaret vid 
utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning inom länsstyrelsens 
geografiska område. Räddningsledaren fattar beslut om skyddsåtgärder, se kapitel 0.

Länsstyrelsen är enligt LSO 4 kap 8§ och vidare 4 kap 15§ FSO också ansvarig för 
sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning. Att sanera 
efter nedfall av radioaktiva ämnen innebär åtgärder för att möjliggöra att man åter kan 
använda mark, vatten, anläggningar och annan egendom som förorenats. Vid sanering kan 
regeringen föreskriva eller i vissa fall besluta om att en länsstyrelse ska  ta över ansvaret 
inom ett eller flera län, enligt LSO 4 kap 10§. 

Utifrån det ansvar länsstyrelsen har för räddningstjänst och sanering efter en kärnteknisk 
olycka har länsstyrelsen enligt Förordning (2003:779) om skydd mot olyckor också till 
uppgift att ha planering och förberedelser för olika delar inför en eventuell kärnteknisk 
olycka. Länsstyrelsen ska

- säkerställa att den befolkningen vilka sannolikt kommer att beröras av en 
radiologisk nödsituation ges information om de hälsoskyddsåtgärder som ska vidtas 
och de regler som gäller i en sådan situation. Länsstyrelsen ansvarar också för att 
den befolkning som faktiskt berörs i händelse av en radiologisk nödsituation 
omedelbart underrättas om fakta om olyckan, de regler som gäller för befolkningen 
och de hälsoskyddsåtgärder som ska vidtas (4 kap 18§) Detta innebär att 
länsstyrelsen har ett informationsansvar både innan och under en olycka. 

- fastställa beredskapszoner och planeringszoner, enligt 4 kap 21c§.

- vidta förberedelser så att befolkningen inom beredskapszonerna kan varnas 
skyndsamt vid utsläpp av radioaktiva ämnen från den kärntekniska anläggningen 
eller vid överhängande fara för ett sådant utsläpp. (4 kap 24§)

- förbereda för olika skyddsåtgärder i beredskapszonerna och planeringszonerna – 
inomhusvistelse, utrymning, strålningsmätningar, utdelning av jodtabletter (4 kap 
25-27§§).

- bistå andra länsstyrelser i fråga om räddningstjänst och att personalberedskapen ska 
organiseras utifrån ett sådant bistånd (4 kap 29§)
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Länsstyrelsen kan också enligt Förordning (2003:779) om skydd mot olyckor erhålla 
bistånd från andra aktörer. Exempelvis ska kommuner inom en beredskapszon bistå 
länsstyrelsen i arbetet med beredskapsplanering och vidare ska kommuner inom 
planeringszonerna bistå i arbetet med strålningsmätning och rapportering av mätresultat 
genom att ställa personal och nödvändig egendom till förfogande (4 kap 28§). 
Strålsäkerhetsmyndigheten ska bland annat ge råd om strålningsmätningar samt samordna 
och bistå med strålskyddsbedömningar vid räddningstjänst (4 kap 30§).

Då räddningstjänst råder, gäller även bestämmelserna om tjänsteplikt enligt LSO 6 kap 1§. 
Vidare kan räddningsledaren fatta beslut om att göra ingrepp i annans rätt enligt LSO 6 kap 
2§, Genomförandet av saneringsåtgärder som inte genomförs under räddningstjänst 
omfattas intea v bestämmelserna om tjänsteplikt, däremot kan länsstyrelsen (genom utsedd 
saneringsledare) enligt LSO 6 kap 2§ också göra ingrepp i annans rätt, enligt samma 
bestämmelser som råder för räddningsledaren. 

2.2 Utsläppsintervall kärnkraftsolycka 
Konsekvenserna av en kärnkraftsolycka beror på

 Utsläppets storlek och förlopp

 Det väder som råder när utsläppet sker

FILTRA är ett utsläpp som motsvarar regeringens krav från 1986 på maximalt utsläpp via 
haverifiltret för en antagen olycka med härdsmälta och tankgenomsmältning. FILTRAx100 
utgör ett antaget största möjligt utsläpp från en enskild reaktor för en olycka med 
härdsmälta och tankgenomsmältning. 

Beredskapsplaneringen för en eventuell kärnkraftsolycka i länet utgår från tre olika 
scenarier för utsläpp (utsläppsintervall) av radioaktiva ämnen där olika omfattande 
skyddsåtgärder skulle behöva vidtas. 

 Upp till FILTRA

 Mellan FILTRA och 10xFILTRA

 Större än 10xFILTRA

Se tabell nedan för vilka skyddsåtgärder som kan komma att behöva vidtas på olika 
avstånd beroende på utsläppsintervall. Läs mer om olika skyddsåtgärder i kapitel 6.
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Tabell 2 Tabellen redovisar skyddsåtgärderna samt det aktuella området där skyddsåtgärder skulle behöva 
vidtas vid ett visst utsläppsintervall. 

Skyddsåtgärd Upp till FILTRA Mellan FILTRA 
och 10xFILTRA

Större än 
10xFILTRA

Utrymning 5 km 15 km 25 (15) km (1)

Inomhusvistelse 15 (25) km (2) 25 (50) km (3,4) 100 km (4)

Jodtabletter 15 (25) km (2) 25 (50) km (3,4) 100 km (4)

Siffrorna nedan representeras av siffrorna i parentes i Tabell 2.

1. Inomhusvistelse istället för utrymning mellan 15 och 25 km är ett alternativ om 
intag av jodtabletter kan tillgodoräknas.

2. För barn och gravida kan intag av förhandsutdelade jodtabletter vara motiverat ut 
till 25 km. Om intag av förhandsutdelade jodtabletter rekommenderas följer att 
barn och gravida även går inomhus, eftersom intag av jodtabletter inte 
rekommenderas som enskild åtgärd.

3. För barn och gravida kan extrautdelning av jodtabletter vara motiverat ut till 50 
km. Om intag av extrautdelade jodtabletter rekommenderas följer att barn och 
gravida även går inomhus, eftersom intag av jodtabletter inte rekommenderas som 
enskild åtgärd. Om extrautdelning inte hinns med, så utgör endast inomhusvistelse 
ett acceptabelt alternativ.

4. Kräver extrautdelning av jodtabletter.

2.3 Geografiskt områdesansvar och samhällsviktig verksamhet

Geografiskt områdesansvar

Enligt förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters 
åtgärder vid höjd beredskap ska Länsstyrelsen inom sitt geografiska område vara en 
sammanhållande funktion mellan lokala aktörer, som exempelvis kommuner, landsting och 
näringsliv, och den nationella nivån vid en samhällsstörning, (i detta fall vid ett utsläpp av 
radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning). Länsstyrelserna ska vidare verka för 
att samordna verksamhet mellan kommuner, landsting och myndigheter och samordna 
informationen till allmänheten och företrädare för massmedia. Länsstyrelsen ska också 
hålla regeringen informerad om händelseutvecklingen, tillståndet, den förväntade 
utvecklingen och tillgängliga resurser.

Kommuner är ansvariga för det geografiska området på lokal nivå (Lagen om kommuners 
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 
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2 kap 7§) och regeringen på nationell nivå.4 

Samhällsviktig verksamhet

Med samhällsviktig verksamhet avses verksamhet, tjänst eller infrastruktur som 
upprätthåller eller säkerställer samhällsfunktioner som är nödvändiga för samhällets 
grundläggande behov, värden eller säkerhet.

Samhällsviktig verksamhet identifieras av olika aktörer och på olika nivåer.Vid en 
kärnteknisk olycka och vidare utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk 
anläggning är det viktigt att samhällsviktig verksamhet är identifierad för att kunna hantera 
händelsen på bästa möjliga sätt. Kommunen identifierar samhällsviktig verksamhet i 
kommunens geografiska område. Regionen identifierar samhällsviktig verksamhet i 
regionen och länsstyrelserna genomför identifieringen i länet. Vidare har 
bevakningsansvariga myndigheter en uppgift att identifiera samhällsviktig verksamhet 
inom eget ansvarsområde.

Dessa ovanstående aktörer har i uppgift att identlifera samhällsviktig verksamhet i egen 
organisation. Privata aktörer kan identifiera samhällsviktig verksamhet i egen organisation.

Kommuner, regioner och myndigheter (inklusive länsstyrelsen) ska redovisa 
samhällsviktig verksamhet i sina respektive risk- och sårbarhetsanalyser5.

2.4 Beredskapszoner och planeringszoner 

Enligt FSO 4 kap 21a-b §§ ska det för de svenska kärnkraftverken finnas två 
beredskapszoner och en planeringszon. Inom beredskapszonerna och planeringszonen ska 
det finnas förberedelser för att kunna hantera en kärnkraftsolycka. 

De två beredskapszonerna ska ha en ungefärlig utsträckning på 

 0-5 kilometer

 5-25 kilometer. 

Planeringszonen ska ha en ungefärlig utsträckning på 

 25-100 kilometer

Nedan visas utformningen på beredskapszonerna och planeringszonen runt Ringhals 
kärnkraftverk samt vilka förberedelser som ska planeras i respektive zon. 

Utformningen av zonerna har tagit utgångspunkt i  planeringsunderlaget ”Införande av 

4 Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar, MSB, 2018
5 MSBFS 2015:5, MSBFS 2015:4, MSBFS 2016:7
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förändrade beredskapszoner – Planeringsunderlag för vidare arbetet med 
beredskapsplanering” som i sin tur bygger på det som finns skrivet i 
Strålsäkerhetsmyndighetens rapport Översyn av beredskapszoner 2017:27. 

Länsstyrelsen i Halland ska enligt FSO 4 kap 21c§ fastställa beredskapszonerna och 
planeringszonens exakta utformning. Detta efter att synpunkter inhämtats från berörda 
länsstyrelser, Strålsäkerhetsmyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap. I den här rapporten redovisas de beredskapszoner och den planeringszon som 
fastställts 2022-XX-XX. 
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2.4.1 Inre beredskapszon, 0-5 km 
Gränsen för den inre beredskapszonen följer i huvudsak Västkustbanan förbi Ringhals, 
vilket innebär att hela Väröhalvön omfattas. Järnvägen utgör en naturlig avgränsning som 
är lätt att både identifiera och kontrollera. Öarna utanför kustlinjen som definieras av den 
inre beredskapszonen på fastlandet ingår också i zonen, exempelvis Vendelsö, norr om 
Väröhalvön.6

6 Översyn av beredskapszoner 2017:27, SSM

Vendelsö
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Inom den inre beredskapszonen ska följande förberedas:

- Skyndsam varning till allmänheten vid utsläpp av radioaktiva ämnen eller vid 
överhängande fara för utsläpp av radioaktiva ämnen

- Förberedelser för inomhusvistelse för allmänheten

- Planering för utrymning, inre beredskapszonen ska prioriteras framför utrymning 
av den yttre.

- Utdelning av jodtabletter i förhand samt förberedelser för att kompletteringsutdela 
jodtabletter till allmänheten

- Information till allmänheten om innehåll i program för räddningstjänst samt 
information om hälsoskyddsåtgärder som ska vidtas och regler som gäller i en 
sådan radiologisk nödsituation. 
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2.4.2 Yttre beredskapszon, 5- 25 km
Gränsen för den yttre beredskapszonen följer vägar. Utgångspunkten är att samhällen som 
ligger utmed vägarna ingår i zonen oavsett vilken sida om vägarna som samhällena är 
belägna. Öarna som ligger utanför kustlinjen som definieras av den yttre beredskapszonen 
på fastlandet ingår också i zonen.7 

7 Översyn av beredskapszoner 2017:27, SSM
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Inom den yttre beredskapszonen ska samma förberedelser finnas som för den inre 
beredskapszonen:

- Skyndsam varning till allmänheten vid utsläpp av radioaktiva ämnen eller vid 
överhängande fara för utsläpp av radioaktiva ämnen

- Förberedelser för inomhusvistelse för allmänheten

- Planering för utrymning, inre beredskapszonen ska prioriteras framför utrymning 
av den yttre.

- Utdelning av jodtabletter i förhand samt förberedelser för att kompletteringsutdela 
jodtabletter till allmänheten

- Information till allmänheten om innehåll i program för räddningstjänst samt 
information om hälsoskyddsåtgärder som ska vidtas och regler som gäller i en 
sådan radiologisk nödsituation. 
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2.4.3 Planeringszon, 25-100 km
Länsstyrelsen har valt att i första hand försöka dra planeringszonen längs med 
kommungränser. I vissa fall är det svårt att ta fram planeringszonen genom att enbart följa 
kommungränser, då avstånden kan bli oskäligt långa eller korta. Då har istället hänsyn 
tagits till principer och riktlinjer som finns i ”Införande av förändrade beredskapszoner – 
Planeringsunderlag för vidare arbetet med beredskapsplanering”.
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Inom planeringszonen ska det finnas förberedelser för

- Strålningsmätningar

- Utrymning av allmänheten baserad på strålningsmätningar

- Förberedelser för inomhusvistelse för allmänheten

- Förberedelser för en begränsad extrautdelning av jodtabletter till allmänheten

2.5 Larmnivåer 
Det finns två nivåer för larm vid händelser på svenska kärnkraftverk. Utöver de två 
larmnivåerna finns också en informationsnivå. För Ringhals kärnkraftverk utgör RIHAB 
upplysningsnivån.

 Informationsnivån – anläggningsberedskap

För Ringhals kärnkraftverk kallas informationsnivån RIHAB. Informationsnivån innebär 
att händelser och förhållanden har inträffat som ställer krav på särskilt stöd till den 
ordinarie linjeorganisationen8. RIHAB står för Ringhals Haveriberedskapsorganisation och 
är både en organisation och en åtgärdsnivå vid en händelse. RIHAB aktiveras om hot mot 
något av säkerhetssystemen på Ringhals uppstår (exkluderat fysiska barriärer runt 
anläggningen).

 Förstärkt beredskap 

Förstärkt beredskap innebär att händelser och förhållanden som har betydelse för 
strålsäkerheten har inträffat som motiverar att förebyggande åtgärder för allmänheten 
vidtas och att beredskapen för att kunna vidta brådskande skyddsåtgärder för allmänheten 
förstärks.9

 Haverilarm

Larmnivån haverilarm innebär att händelser och förhållanden som har betydelse för 
strålsäkerheten har inträffat som motiverar att brådskande skyddsåtgärder för allmänheten 
vidtas.10 

I tabellen nedan redovisas hur larmnivåerna förhåller sig till tre olika faser som kan uppstå 
vid en kärnkraftsolycka. Faserna som presenteras i tabellen är före/innan, under/vid och 
efter ett utsläpp. Det är viktigt att beakta att det finns många möjliga utfall av en händelse 
på ett kärnkraftverk vilket betyder att det inte säkert kommer ske ett utsläpp av radioaktiva 
ämnen. Det beror helt på olyckan. 

8 Strålsäkerhetsmyndigheten
9 Strålsäkerhetsmyndigheten
10 Strålsäkerhetsmyndigheten
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Fas Larmnivå Kommentar

Före ett eventuellt 
utsläpp

RIHAB Denna informationsnivå aktiveras om 
hot mot något av säkerhetssystemen på 
Ringhals uppstår (exkluderat fysiska 
barriärer runt anläggningen).

Händelsen bedöms inte påverka 
anläggningens säkerhet

Förstärkt beredskap Motiverar att förebyggande åtgärder 
för allmänheten vidtas och att 
beredskapen för att kunna vidta 
brådskande skyddsåtgärder för 
allmänheten förstärks

Kriterierna för räddningstjänst är 
uppfyllda

Haverilarm Motiverar att brådskande 
skyddsåtgärder för allmänheten vidtas.

Kriterierna för räddningstjänst är 
uppfyllda

Under pågående 
utsläpp

Haverilarm Utsläpp pågår

Kriterierna för räddningstjänst är 
uppfyllda

Efter utsläpp Haverilarm Utsläpp som kräver brådskande 
skyddsåtgärder under utsläppsfasen har 
upphört

Kriterierna för räddningstjänst är 
uppfyllda

Förstärkt beredskap  
Haverilarm upphör

Avslut av räddningstjänst och 
övergång till eventuell sanering

Kriterierna för räddningstjänst är ej 
uppfyllda
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3. Organisation och ledning 
Länsstyrelsen i Halland organiserar sig utifrån en förbestämd struktur, en så kallad 
krisledningsorganisation, vid samhällsstörningar likt en kärnteknisk olycka. I 
Länsstyrelsens Stabsinstruktion tydliggörs hur myndigheten organiserar sin 
krisledningsorganisation internt. För samverkan med andra aktörer i länet finns en 
Regional samverkansstrategi som tillsammans med larmplanen förklarar hur den 
Länsstyrelsens krisledningsorganisation samverkar med andra aktörer.

Organisationen vid en kärnteknisk olycka skiljer sig något från andra typer av 
samhällsstörningar. Bland annat vad gäller de olika funktioner som kommer finnas i 
krisledningsorganisationen. Exempelvis tillkommer ledningsfunktionerna räddningsledare, 
saneringsledare. 

Figur 1 Organisationsschemat visar hur krisledningsorganisationen vid en kärnteknisk olycka ser ut.

Page 22 of 59



3.1 Organisation vid en kärnteknisk olycka 
Nedanstående punkter förklarar funktionen/rollen i respektive ruta i ovanstående 
organisationsschema. 

 Länsledning (landshövding och länsråd)

Landshövdingen är ytterst ansvarig för myndighetsutövning och är länsstyrelsens 
myndighetschef. Vid utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning 
(kärnteknisk olycka) är det landshövdingen eller dennes ställföreträdande som utser 
räddningsledare, saneringsledare och ansvarig för geografiskt områdesansvar.  
Landshövdingen ansvarar för att ge intern inriktning för Länsstyrelsen i Halland, dels vad 
gäller prioriteringar i linjeverksamhet men också för arbetet med det geografiska 
områdesansvaret. 

Länsrådet är landshövdingens närmaste medarbetare och ersättare.

Under en kärnteknisk olycka kommer det upprättas en (regional) inriktnings- och 
samordningsfunktion (ISF) där överenskommelser om inriktning och samordning kan 
fattas mellan aktörer i länet, myndigheter och angränsande län. Länsrådet i Halland bör 
ansvara för denna ISF efter utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning i 
Halland. Landshövdingen eller länsrådet bör också delta i en nationell ISF om en sådan 
upprättas i samband med olyckan. Läs mer om ISF under punkten ”inriktnings- och 
samordningsfunktion” här nedan. 

 Ledningsgrupp

Ledningsgruppen är en befintlig grupp på länsstyrelsen som utgörs av länsledning, 
enhetschefer, chefsjurist, beredskapsdirektör, ekonomichef, verksamhetsutvecklare, 
kommunikationschef och HR-chef. 

 Ansvarig Geografiskt områdesansvar 

Det geografiska områdesansvaret är lika viktig oavsett samhällsstörning. Läs om 
geografiskt områdesansvar i avsnitt 2.3.Vid en kärnteknisk olycka kommer 
räddningsledarens uppgift vara att fatta beslut om frågor som rör den statliga 
räddningstjänsten. En kärnteknisk olycka kommer däremot innebära påverkan på samhället 
i stor utsträckning och det geografiska områdesansvaret är då lika viktigt som den statliga 
räddningstjänsten. Länsstyrelsen kommer därför ha en ledningsfunktion med ansvar för att 
det geografiska områdesansvaret omhändertas och hanteras i staben.

Den geografiskt områdesansvariga (GOA) bemannas från ledningsgruppen. GOA tar i sitt 
arbete utgångspunkt i den regionala samverkansstrategin. 
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 Räddningsledare

Den statliga räddningstjänsten ska ledas av en räddningsledare, enligt lagen (2003:778) om 
skydd mot olyckor. Länsstyrelsen i Hallands län har sex presumtiva räddningsledare 
(PRL). 

Räddningsledarna är på förhand utsedda att leda den statliga räddningstjänsten vid utsläpp 
av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning om kriterierna för räddningstjänst11 
enligt LSO är uppfyllda. Landshövdingen eller dennes ställföreträdande utser därefter 
skriftligen räddningsledare.

Räddningsledaren kan enligt LSO och FSO göra ingrepp i annans rätt och besluta om 
skyddsåtgärder. Räddningsledarna arbetar utifrån Strålsäkerhetsmyndighetens beslutstöd 
vid olycka i ett svenskt kärnkraftverk samt Länsstyrelsens eget framtagna beslutsstöd.

 Saneringsledare

I förordning (2003:779) om skydd mot olyckor är länsstyrelsen utpekad som ansvarig för 
sanering vid ett utsläpp av radioaktiva ämnen i länet. I MSBs allmänna råd SRVFS 2007:4 
tydliggörs det att det ska finnas saneringsledare utpekade, Länsstyrelsen i Halland har en 
inriktning att tre saneringsledare ska vara utsedda. Saneringsledarnas uppgift kommer vara 
att leda saneringsarbetet efter ett utsläpp av radioaktiva ämnen om kriterierna för 
räddningstjänst enligt LSO är uppfyllda. Saneringsledarna kallas in och startar upp arbetet 
med sanering direkt vid larm om förstärkt beredskap eller haverilarm.

Saneringsledaren kan enligt LSO och FSO göra ingrepp i annans rätt och besluta om 
genomförande av saneringsåtgärder om kriterierna för länsstyrelsens ansvar är uppfyllda. 
Saneringsledaren arbetar utifrån länsstyrelsens saneringsplan.

 Stabschef

Stabschefen har i uppgift att leda länsstyrelsens stab. Stabschefen fördelar arbetet i staben 
utifrån behovet som ledningsfunktionerna anger. Till stabschefen kan kopplas ett eller flera 
biträden till att leda staben i denne ställe.

Alla tre ledningsfunktioner (geografiskt områdesansvar, räddningsledare och 
saneringsledare) ger tillsammans en inriktning för stabens arbete vid en kärnteknisk olycka 
som stabschefen omsätter till ett beslut i stort. 

11 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 1 kap 2§
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 Stab

Länsstyrelsens stab stödjer ledningsfunktionerna och har i uppgift att ta fram underlag till 
beslut. Staben består av ett flertal olika funktioner, vilka redovisas i gällande 
stabsinstruktion. 

Vid en kärnkraftsolycka finns en särskild funktion som arbetar med strålningsmätning, 
denna funktion leds av en mätledare. Länsstyrelsen har en inriktning att tre mätledare ska 
vara utsedda. Mätledaren leder vilket arbete som mätsamordnarna och mätpatrullerna ska 
göra ute i fält (med utgångspunkt från Länsstyrelsens fältplats). Se vidare beskrivning om 
organisation för strålningsmätning i Delplan Strålningsmätning.

Vid upprättande av en eller flera ISF (se förklaring i punkten nedan) kommer delar av 
länsstyrelsens stab att fungera som ett ISF stöd. Ett ISF- stöd är en stab med uppgift att ta 
fram underlag för beredning i en ISF. ISF-stödet kan vidare bestå av deltagare från olika 
aktörer.

 Inriktnings- och samordningsfunktion (ISF)

En ISF är en grupp representanter för flera aktörer som har till uppgift att träffa 
överenskommelser om aktörsgemensam inriktning och samordning av åtgärder. I en ISF 
fattas överenskommelser om inriktning och samordning som berör olyckan, det kan röra 
frågor som exempelvis geografiskt områdesansvar, skyddsåtgärder, sanering och 
strålningsmätning. En ISF får underlag från ett ISF-stöd12, läs mer om detta under rubriken 
”Stab”.

Vid en kärnteknisk olycka bör en ISF med aktörer som tar fram en gemensam inriktning 
och samordning för Halland (regionalt) upprättas. I enlighet med Gemensamma grunder 
för samverkan och ledning vid samhällsstörningar bör deltagarnas mandat vara klarlagt när 
överenskommelser sluts i ISF13.  

Om en nationell ISF upprättas kommer Länsstyrelsen i Halland delta i denna. 

Nedan redovisas ett exempel på vilka aktörer som i ett inledande skede behöver delta i den 
regionala ISF. Vilka aktörer som deltar kommer förändras med tiden. Vid en kärnteknisk 
olycka finns det ett flertal olika aktörer som kommer vara viktiga för den regionala ISF.

12 Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar, MSB, 2018
13 Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar, MSB, 2018, s. 80
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Figur 2 Exempel på aktörer som kan ingå i en ISF (Halland)

3.2 Vid larm 
Vid en kärnkraftsolycka på Ringhals finns flera olika larmnivåer (se beskrivning om 
larmnivåer i avsnitt 2.5). Länsstyrelsen agerar på alla larmnivåer, RIHAB, förstärkt 
beredskap samt haverilarm. Nedan finns en inriktning om vad som sker på länsstyrelsen 
vid de olika larmnivåerna.

 Ringhals haveriberedskapsorganisation (RIHAB)

Vid RIHAB aktiveras inte någon larmkedja i likhet med den som aktiveras vid förstärkt 
beredskap eller haverilarm. Vid RIHAB inkommer larmet från Ringhals till Länsstyrelsens 
Tjänsteperson i beredskap (TiB)14. Beredskapsdirektören meddelas inledningsvis som gör 
en bedömning av hur många i personalen som ska kallas in (exempelvis funktionschefer 
och räddningsledare). Därefter meddelas landshövding och länsråd. 

Länsstyrelsen startar upp krisledningsorganisationen och stabsarbetet i enlighet med 
stabsinstruktionen.

14 Länsstyrelsen har dygnet runt, året runt en Tjänsteperson i beredskap (TiB). TiB är därmed alltid 
tillgänglig och nås vid ett eventuellt larm om kärnteknisk olycka. 

Inriktnings- och samordningsfunktion 
(Halland)

 Regionala rådet styrgrupp
o Länsstyrelsen Halland (länsråd 

ordf.)
o Kommuner i Halland 

(kommundir.)
o Region Halland (region.dir)
o Polismyndigheten (PO Halland)
o Försvarsmakten (Västra 

militärregionen chef)
 Länsstyrelsen Västra Götaland
 Länsstyrelsen Jönköping
 Länsstyrelsen Kronoberg
 Länsstyrelsen Skåne
 Trafikverket
 Kustbevakningen
 Strålsäkerhetsmyndigheten
 Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap
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 Förstärkt beredskap/ Haverilarm

Vid förstärkt beredskap eller haverilarm på Ringhals kärnkraftverk rapporteras detta 
omgående till SOS Alarm som larmar alla aktörer enligt Delplan Larm.

TiB får larm av SOS Alarm och kvitterar detta. TiB tar sedan kontakt med utvalda personer 
på länsstyrelsen som länsledning och beredskapsdirektör för att informera om händelsen. 
Ledningsfunktionen räddningsledare tar kontakt med TiB för att meddela att de har 
möjlighet att agera räddningsledare för händelsen. Det är av särskild vikt att en kontakt 
etableras för att säkerställa att en av de 6 presumtiva räddningsledarna blir utvald för att 
påbörja ledningen av den statliga räddningsinsatsen. 

Inkallning av personal görs genom SOS Alarm. 

Riktlinjer utifrån den nationella beredskapsplanen är att TiB har trepartssamtal med SSM 
och MSB inom 30 minuter från att larmet inkommit. Utifrån detta och sedan fortlöpande 
rapportering, skapar sedan MSB den nationella lägesbilden.

TiB inställer sig på länsstyrelsens ledningsplats och påbörjar därefter arbetet i 
krisledningsorganisationen och förbereder den första regionala samverkanskonferensen, 
som sker ca 2½ timma efter larm. TiB tar emot och informerar personal som kallats till 
ledningsplatsen. Mer beskrivning av det initiala arbetet för TiB finns i dokumentet 
”Checklista och instruktion för TiB vid larm på Ringhals kärnkraftverk”.

En samverkansperson (vakthavande ingenjör) från Ringhals kommer finnas på plats i 
länsstyrelsens krisledningsorganisation vid händelse av en olycka på Ringhals 
kärnkraftverk. Syftet är att samverkanspersonen ska kunna förklara komplicerade tekniska 
händelser på kärnkraftverket för staben och vara en länk mellan Ringhals och 
Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen startar upp krisledningsorganisationen och stabsarbetet i enlighet med 
stabsinstruktionen.

3.3 Avslut av räddningstjänst 
Statlig räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning 
ska avslutas när ett eller flera av rekvisiten/kriterierna i LSO 1 kap 2§ inte längre är 
uppfyllda ”…Staten eller en kommun skall ansvara för en räddningsinsats endast om detta 
är motiverat med hänsyn till behovet av ett snabbt ingripande, det hotade intressets vikt, 
kostnaderna för insatsen och omständigheterna i övrigt.”

Enligt LSO 4 kap 7§ är det räddningledaren som har mandat att fatta beslut om att avsluta 
räddningsinsatsen. Beslutet om att avsluta räddningsinsatsen ska göras skriftligen. 

”…När en räddningsinsats är avslutad skall räddningsledaren, om det är möjligt, underrätta 
ägaren eller nyttjanderättshavaren till den egendom som berörts av räddningsinsatsen om 
behovet av bevakning, restvärdeskydd, sanering och återställning.

Behövs bevakning med hänsyn till risken för nya olyckor men kommer bevakningen inte 
till stånd, får räddningsledaren utföra bevakningen på ägarens eller nyttjanderättshavarens 
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bekostnad.

Polismyndigheten skall lämna den hjälp som behövs”. LSO 4 kap 7§.”

I beslutsstöd från Strålsäkerhetsmyndigheten ”Beslutsstöd vid olycka i ett svenskt 
kärnkraftverk” samt det kompletterande beslutsstöd som tagits fram av länsstyrelsen i 
Halland finns underlag som stöd inför och vid avslutande av räddningstjänst. 

3.4 Länsstyrelsens fältplats  

Enligt SSM:s föreskrift (SSMFS 2014:2) om beredskap vid kärntekniska anläggningar15 
ska ett logistikcenter (LogC) kunna upprättas av anläggningsinnehavaren i samband med 
en olycka på kärnkraftverket. LogC är placerat vid Scanias lastbilsverkstad i Himle.

Vid logistikcentret ska det finnas:

 Ett område för uppställning av tung utrustning

 Möjlighet att utrusta personal inför transport till anläggningen

 Möjlighet att efter återtransport utföra uppföljning av persondoser, avsökning och 
personsanering

 Möjlighet att dekontaminera fordon och utrustning

Länsstyrelsen i Hallands län har efter samråd med andra deltagande myndigheter beslutat 
att placera en fältplats i nära anslutning till Ringhals LogC. Länsstyrelsens fältplats 
upprättas i enlighet med Delplan länsstyrelsens fältplats.  På så sätt kan delar av 
anläggningarna samutnyttjas. Länsstyrelsens fältplats är placerat på Munkagårdsgymnasiet 
i Tvååker, ett par kilometer från LogC i Himle.

På Länsstyrelsens fältplats har deltagande myndigheter tillgång till:
 Arbetslokaler för egen personal
 Personlig skyddsutrustning och dosimetrar för arbete i inre beredskapszonen
 Mat och hjälp med boende

Exempel på arbetsuppgifter på Länsstyrelsens fältplats:
 Instruera personal som skall in och arbeta i inre beredskapszonen
 Leda personal som arbetar i inre beredskapszonen
 Ta emot och inkvartera tillkommande resurser

15 Strålsäkerhetsmyndigheten. SSMFS 2014:2. Föreskrifter om beredskap vid kärntekniska 
anläggningar. 2017. 
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Vid Länsstyrelsens fältplats kommer det finnas behov av en platschef från Länsstyrelsen 
med det övergripande ansvaret för samordning på fältplatsen. Platschefen ska vara anställd 
vid Länsstyrelsen för att kunna företräda myndigheten och fatta beslut.

Figur 3 Kartan visar lokalisering av länsstyrelsens fältplats och LogC.
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4. Samband 
De tekniska system som kommer användas vid en kärnteknisk olycka är till största del 
samma som används i vardagen och vid övriga samhällsstörningar. Det är telefoni, Rakel, 
videokonferens (plattform för att dela ljud och bild), e-post och WIS. Användandet av 
dessa sambandssystem på regional nivå finns reglerat i dokumentet ”Riktlinjer för tekniska 
stödsystem vid regional samverkan i Halland16”. Vid en kärnteknisk olycka används också, 
utöver ovanstående, Försvarets telenät och vid behov kryptosystem. 

En grundläggande sambandslista för larmning och kontakt med TiB (eller motsvarande) 
uppdateras kontinuerligt av Länsstyrelsen och finns hos SOS Alarm. Vidare finns 
grundläggande sambandslistor för kontakt mellan organisationer. Vid en kärnteknisk 
olycka sammanställs en detaljerad sambandslista och distribueras till berörda aktörer. 

4.1 Telefoni
Vid en kärnteknisk olycka kommer mobiltelefonnäten att vara hårt belastade. Ingående 
organisationer bör inte enbart förlita sig på mobiltelefoni på sina stabsplatser utan också på 
fasta anknytningar. Särskilt utpekade organisationer såsom länsstyrelserna, Polisen, SSM, 
Försvarsmakten, Ringhals, Kungsbacka kommun, Marks kommun, Falkenbergs kommun 
och Varbergs kommun har möjlighet att kommunicera via Försvarets telenät (FTN).

4.2 Rakel
Rakel är ett robust och säkert kommunikationssystem för samverkan. Rakel erbjuder 
gruppkommunikation för att snabbt sprida viktig information både mellan ledningsplatser 
och till personal i fält. Den förväntade belastningen på mobiltelefonnät gör att personal i 
fält bör använda Rakel för att kunna kommunicera. Viktiga basstationer vid en kärnteknisk 
olycka är försedda med reservkraft för att kunna fungera vid elbortfall.

Beroende på målgrupp kommer någon av följande talgrupper användas för nationell 
samverkan 

 ”Nat Möte 1-3” 

 ”Mynd möte 1-5”. 

För regional samverkan används främst talgruppen ”Hall LednLän”, denna talgrupp 
kommer att sammankopplas med intilliggande läns talgrupper vid behov. 

För räddningstjänstinsatserna används talgrupper ur ”Nat Blå 1-40”. En kärnteknisk 
olycka kommer med stor sannolikhet innebära att resurser tillförs från övriga delar av 
länet. ”Nat Blå”-grupperna kan då användas av alla enheter utan att en mängd 

16 Länsstyrelsen i Hallands län. Riktlinjer för tekniska stödsystem vid regional samverkan i Halland. 2015.
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sammankopplingar behöver göras.

Notera att RAPS talgrupper bör undvikas då regionala och nationella aktörer som 
Länsstyrelsen, Kustbevakningen och Försvarsmakten inte har tillgång till dessa. 
Länsstyrelsen kommer leda sambandsplaneringen i samverkan med framförallt Polisen. 
Det praktiska arbetet med talgruppshantering sköts av SOS Alarm och Polisen.

All Rakelplanering följer Nationella riktlinjer17.

4.3 Videokonferens
Videokonferenssystem (plattform för att dela ljud och bild) används för att dela 
lägesinformation mellan staber och vid samverkanskonferenser. Till mötesrummet kan 
man ansluta via webbläsare eller videokonferenssystem. Även Länsstyrelsen kan ha 
mötesrum öppna under händelsen, dit man bara kan ansluta via videokonferens.

4.3.1 Videokonferens med Strålsäkerhetsmyndigheten
SSM kan ge stöd till länsstyrelsens krisledningsorganisation (staben) på distans från sin 
ledningsplats i Solna. Det är ett virtuellt mötesrum som står öppet under hela händelsen 
och där det går att få stöd eller stämma av frågor med SSM. 

4.4 E-post
E-post används för att skicka information och dokument både inom organisationer och 
mellan krisledningsorganisationer. Viktigt är att så långt som möjligt använda 
funktionsadresser istället för personadresser. Detta för att förhindra att information inte 
kommer fram vid skiftbyten etc.

4.5 WIS
Ett viktigt verktyg vid samverkan med andra aktörer är Webbaserat informationssystem 
(WIS) som förvaltas av MSB. I WIS delas information med valda aktörer vilket innefattar 
sammanställningar om lägesbild, händelseutveckling och andra byggstenar i 
kommunikationsarbetet. Vid en kärnteknisk olycka använder Länsstyrelsen WIS för 
regelbundna lägesrapporter och för att inhämta information. 

4.6 Signalskydd
För utbyte av hemlig eller skyddsvärd information har Länsstyrelsen 
signalskyddsutrustning (kryptofax MGM, kryptotelefon MGL, krypto-PC MGS och 

17 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. MSB342: Nationella riktlinjer för samverkan i 
Rakel. 2016.
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filkrypto Kurir). 

Länsstyrelsernas kryptoberedskap regleras i ”Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskaps föreskrifter om civila myndigheters kryptoberedskap18”. Till vardags har 
Länsstyrelsen beredskap att omedelbart kunna ta emot kryptofax mellan klockan 9–15. 
Med en timmes varsel ska Länsstyrelsen kunna ta talsamtal. Under icke kontorstid kan TiB 
efter larm ta emot kryptofax och kryptosamtal. 

Vid en kärnteknisk olycka kan Länsstyrelsen ta emot och sända krypterad information via 
krypto-PC, fax och telefon dygnet runt. Länsstyrelsen avser främst att använda MGS på 
regional och nationell nivå. Mot lokal nivå används Signe.

5. Strålningsmätning 

Övergripande om strålningsmätning

För att kartlägga vilka områden som förorenats krävs strålningsmätningar för att fastställa 
nedfallets utbredning och omfattning. Det är även möjligt att mäta vilka ämnen det är som 
avger den joniserande strålningen. I Delplan Strålningsmätning tillhörande denna plan 
beskrivs hur Länsstyrelsen närmare arbetar med genomförande av strålningsmätning inför, 
under och efter en eventuell kärnkraftsolycka med utsläpp av radioaktiva ämnen. Här 
nedan finns en övergripande beskrivning om strålningsmätning. 

I ett tidigt skede av räddningstjänstarbetet är strålningsmätning avgörande för att snabbt 
kunna skapa en bild av vilka skyddsåtgärder som behöver vidtas för drabbade områden. I 
saneringsskedet behövs strålningsmätning för att kunna identifiera vilka områden som 
kräver sanering.

Vid utsläppsfasen av en kärnkraftsolycka finns två huvudsakliga behov av 
strålningsmätningar.

1. Verifiera om utsläpp skett samt att följa utsläppet. 

2. Genomföra mätningar så att man i efterhand kan uppskatta erhållna stråldoser från 
extern och intern bestrålning. 

För att kartlägga nedfallet ska strålningsmätningar kunna ske i både inre- och yttre 
beredskapszonen samt i hela planeringszonen. Det innebär att utöver Hallands län så ska 
förmåga finnas att kartlägga även Västra Götalands-, Jönköpings- Kronobergs- och Skåne 
län. Länsstyrelsen i Hallands län leder de mobila dosratresurserna i hela planeringszonen. 

18 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. MSBFS 2009:11 Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskaps föreskrifter om civila myndigheters kryptoberedskap. 2009. 
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Organisation

Länsstyrelsen organisation för strålningsmätning består av mätledare, mätsamordnare, 
mätstöd samt mätpatruller. Organisationen bemannas främst av länsstyrelsens personal, 
länets räddningstjänster och nationella experter och specialister. 

Det finns ett flertal olika aktörer som är involverade i arbetet med strålningsmätning. 
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) är en av dem. SSM ansvarar bland annat för att 
skyndsamt ta fram och dela med sig av analyser och bedömningar av det tekniska läget på 
kärnkraftverket och de radiologiska konsekvenserna som kan bli till följd av händelsen. 
SSM och länsstyrelsens krisorganisationer står i nära kontakt med varandra under 
händelsen.

SSM upprätthåller och leder också en nationell organisation för expertstöd vid olyckor och 
andra allvarliga händelser med radioaktiva ämnen. I organisationen ingår myndigheter, 
universitet och företag som enligt avtal med SSM upprätthåller en beredskapsorganisation 
genom att säkerställa den egna personalens kompetens och hålla nödvändig utrustning 
insatsberedd. Den nationella organisationen för expertstöd ska förse SSM med mätdata och 
analyser. 

De regionala mätpatrullerna mäter dosraten från markbeläggningen medan nuklidspecifika 
mätningar och stråldosberäkningar utförs av SSM samt av SSM:s expertstödsorganisation.

Vidare finns ett flertal olika aktörer som är involverade i arbetet med strålningsmätning

- Beredskapslaboratiorier 

- Försvarsmakten

- Elfsborgsgruppens CBRN-pluton

- SGU

- Angränsande län

Genomförande av strålningsmätningar

- Utsläppsfas

Strålningsmätningar som genomförs under utsläppsfasen genomförs med hjälp av fasta 
gammastationer samt luftprovtagare att tillgå för länsstyrelsens organisation. Det är viktigt 
att den här strålningsmätningen påbörjas innan plympassage för att kunna göra korrekta 
uppskattningar.

Gammastationerna är redan utplacerade runt Ringhals kärnkraftverk som kan användas för 
att följa utsläppet samt att bedöma om framtagna spridningsprognoser är korrekta. 
Luftprovtagare finns utplacerade hos räddningstjänsten för att snabbt kunna driftsättas på 
förutbestämda platser i anslutning till gammastationer. 

Mätning för att kartlägga nedfall med till exempel mobila dosratsinstrument ska endast 
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förberedas och inte, i normala fall, inledas förrän nedfall skett och koncentrationen av 
luftburen aktivitet avtagit. 

- Efter utsläpp

När nedfall skett och koncentrationen av luftburen aktivitet avtagit kan storskalig kartering 
påbörjas med mobila mätningar. Länsstyrelsens mätledare meddelar mätsamordnaren när 
mobila mätningar kan påbörjas. 

I första hand behöver områden identifieras där markbeläggningen är så hög att 
skyddsåtgärder kan vara motiverade. Utöver att identifiera områden med hög 
markbeläggning är det också viktigt att identifiera områden med lägre markbeläggning än 
förväntat. 

Initialt ska strålningsmätningar baseras på information från spridningsprognoser 
tillsammans med mätresultat från gammastationer. Mobila mätningar utförs med 
mätsystem som placeras i bil eller flygplan. 

Utöver den kartläggning av radioaktivt nedfall som genomförs med mobila mätningar finns 
ett behov av olika typer av dosratsmätningar för att undersöka specifika förhållanden som 
råder på en viss plats eller vid en viss verksamhet. Länsstyrelsens organisation för 
strålningsmätning ska ha förmågan att genomföra dosratsmätningar i enskilda punkter. 
Sådana mätningar görs bland annat för att verifiera och komplettera de mätningar som 
utförts. 

6. Information och varning till allmänheten 

6.1 Information till allmänheten 

I Delplan kommunikation återfinns en inriktning för hur länsstyrelsen arbetar med 
information och kommunikation vid risk för, under eller efter ett utsläpp av radioaktiva 
ämnen. Här nedan finns en sammanfattning av underlaget i delplanen.

Allt kommunikationsarbete vid eller vid risk för utsläpp av radioaktiva ämnen grundar sig i 
Länsstyrelsens kommunikationspolicy med tillhörande styrdokument. Kraven kommer vara 
höga på att information och kommunikation når de som kan komma att påverkas av 
utsläppet. Ansvariga myndigheterna på nationell, regional och lokal nivå behöver agera 
samlat och i största möjliga utsträckning hänvisa till Länsstyrelsens kommunikation.

Innan en olycka med utsläpp av radioaktiva ämnen

Information delas ut på förhand, Information delas ut på förhand, exempel på detta är 
Broschyren "Vid larm från kärnkraftverket i Ringhals – gör såhär"
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Under en händelse vid eller vid risk för utsläpp av radioaktiva ämnen

Via Sveriges Radio meddelas larm enligt förberedda meddelande i Radio Halland, Radio 
Göteborg samt rikstäckande kanaler vid behov. Meddelandena beskriver rekommenderade 
skyddsåtgärder för allmänheten och en kortfattad beskrivning av larmet. Via Sveriges 
Television sänds vid larm förberedda meddelandet textat.

Frågor från allmänheten kan besvaras av en upplysningscentral på Länsstyrelsen.

Vid en kärnteknisk olycka är det viktigt att snabbt kunna identifiera olika grupper, som 
exempelvis påverkas olika av joniserande strålning samt som har specifika behov, det kan 
vara funktionsnedsättningar, läs och skrivsvårigheter eller liknande. Kommunikationen 
behöver präglas av enkelhet och förtroende vilket i förlängningen ställer krav på valet av 
kommunikationskanaler samt aktörernas samverkan kring denna kommunikation.

Kanaler för information och kommunikation

Länsstyrelsen använder sig av ett flertal kanaler för kommunikation. Huvudkanalen för 
Länsstyrelsens kommunikation med allmänhet, andra organisationer och media är 
webbplatsen www.lansstyrelsen.se/halland. Länsstyrelsen i Hallands län kan via sociala 
medier sprida information. Utöver det finns det även möjlighet att svara på frågor som 
ställts på sociala medier av allmänheten eller media.

Information från Länsstyrelsen till massmedia sker kontinuerligt under händelsens 
utveckling. Länsstyrelsen nyttjar ett antal kommunikationskanaler såsom 
pressmeddelanden, presskonferenser och intervjuer. Sveriges Radio har en särskild roll i 
kriskommunikationen i rollen som beredskapskanal som definieras i deras 
sändningstillstånd

Länsstyrelsen bör också ha en beredskap för att möta media på plats nära olyckan.

6.2 Varning till allmänheten 

Om en olycka inträffar i ett svenskt kärnkraftverk varnas alla som bor i den inre och yttre 
beredskapszonen genom ett ”Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA). Varningen 
genomförs med system både inomhus- och utomhuslarm. 

Inom beredskapszonerna kommer Radio Data System (RDS), särskilda radiomottagare, 
delats ut till samtliga hushåll, fritidshushåll och verksamhetsutövare. RDS-mottagaren är 
ett inomhuslarm som larmar allmänheten om en olycka skulle inträffa vid Ringhals och 
sedermera håller allmänheten informerad. Ett särskilt varningsmeddelande sänds via 
Sveriges Radio och utgår ifrån Sveriges Radios sändningsledning (SÄL) i Stockholm. 
RDS-mottagaren kan aktiveras genom att SÄL sänder en särskild larmkod som startar 
samtliga RDS-mottagare i berörda områden. 

För att kunna varna även utomhus finns kraftiga ljudsändare runt Ringhals. Dessa utlöses 
vid haverilarm. Signalen ”Viktigt meddelande” ljuder från utomhusvarningssystemet 
genom en ton som varar i 7 sekunder, tystnar i 14 sekunder, ton i 7 sekunder o.s.v. När 
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faran är över ljuder tonen i 30–40 sekunder. Ljudsändare finns utplacerade i hela Sverige, 
men i de olika beredskapszonerna är dessa fler i antalet för att säkerställa att berörda inom 
området uppmärksammar larmet.

Begäran av VMA för såväl ljudsändare, RDS, tv/radio utförs vid händelse av en olycka på 
Ringhals, av statlig räddningsledare, Ringhals eller Strålsäkerhetsmyndigheten. 

7. Personella och materiella resurser i länet 
I detta kapitel finns beskrivningar om personella och materiella resurser som finns på olika 
nivåer – regionalt, nationellt och internationellt.

Mer information om roller och ansvar för bland annat nationella myndigheter finns 
beskrivet i Nationell beredskapsplan för hanteringen av en kärnteknisk olycka framtagen 
av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

7.1 Regionala resurser
I det här delavsnittet finns en övergripande beskrivning om vilka aktörer som kommer och 
kan komma att behöva bidra med personella och materiella resurser vid en kärnteknisk 
olycka. Det gäller dels vilka lagmässiga uppgifter som regionala aktörer har men också 
exempel på stöd som länsstyrelsen skulle behöva av regionala aktörer i samband med en 
kärnteknisk olycka.

7.1.1 Länsstyrelsen i Halland
Länsstyrelsen har ett geografiskt områdesansvar på regional nivå och ansvarar vidare för 
räddningstjänst och sanering vid utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk 
anläggning. 

Hela länsstyrelsens personal är en del av krisledningsorganisationen för att resurssätta 
länsstyrelsens uppgifter vid en eventuell kärnteknisk olycka. Personal som 
räddningsledare, saneringsledare och indikeringsledare tillkommer från andra myndigheter 
i hanteringen.

Länsstyrelsen kan få stöd från andra aktörer vid en olycka. Räddningsledaren som leder 
den statliga räddningstjänsten vid utsläpp av radioaktiva ämnen har även befogenhet att 
begära stöd utifrån bestämmelserna om tjänsteplikt. Tjänsteplikt gäller då det råder 
räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning, enligt, 
LSO 6 kap 1§. Vid sanering gäller inte tjänsteplikten men det är dock möjligt för 
länsstyrelsen att göra ingrepp i annans rätt, LSO 6 kap 2§. 

Vid hantering av en kärnteknisk olycka, både då det råder räddningstjänst och när sanering 
genomförs kommer materiella resurser att behövas. Vilka och omfattningen av de 
materiella resurser som krävs skiljer sig åt beroende på olyckans omfattning och 
utbredning. 
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Materiella resurser kommer krävas för att leda arbetet och vidare vid eventuella beslut om 
genomförande av skyddsåtgärder och efterföljande sanering. I punktlistan nedan redovisas 
exempel på resurser som kan komma att krävas vid hantering av en kärnteknisk olycka och 
utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning.  

- Lokaler – ledningsplats, utrymningsplatser, mottagningsplatser, länsstyrelsens 
fältplats

- Sambandsutrustning – ledningsplats, länsstyrelsens fältplats, personal i fält

- Skyddsutrustning – personal i fält

- Mätinstrument – strålningsmätning

- Transporter – för utrymmande 

- Jodtabletter – begränsad extrautdelning

- Utrustning saneringsarbete – exempelvis grävare, lastbilar, högtryckstvätta

Den regionala resursgruppen i Halland (RRG Halland) är en strukturerad form av 
samarbete mellan frivilliga försvarsorganisationer och Länsstyrelsen i Hallands län. Vid en 
kärnteknisk olycka som drabbar länet kan Länsstyrelsen vid behov efterfråga extra resurser 
från RRG Halland som besitter kompetens inom olika områden. RRG Halland finns med i 
Länsstyrelsen i Hallands läns larmlista, och kommer därmed att bli larmade likt andra 
samverkande aktörer i kärnenergiberedskapen vid en kärnteknisk olycka. 

7.1.2 Kommuner

Kommunerna i Hallands län är en central aktör för hanteringen av en samhällsstörning i 
form av en kärnteknisk olycka och är följaktligen en viktig samverkansaktör för 
länsstyrelsen.

Alla kommuner har en central roll vid hantering av samhällsstörningar, bland annat genom 
bestämmelserna i lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor, socialtjänstlagen (2001:453) och hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).  
Kommunerna har bland annat ett geografiskt områdesansvar på lokal nivå, som innebär att 
verka för att åtgärder som vidtas av olika aktörer inför och under en extraordinär händelse 
samordnas och att information ges till kommuninvånare. Vid en kärnteknisk olycka ska 
kommunerna även säkerställa driften av den verksamhet som kommunerna bedriver och 
som anses vara samhällsviktig. 

Vidare har kommunerna en skyldighet att delta i räddningsinsatser och medverkan vid 
sanering med personal och egendom efter utsläpp av radioaktiva ämnen om lämpliga 
resurser finns och det inte allvarligt hindrar dess normala verksamhet, LSO 6 kap 7§. 
Kommuner ska också på begäran av den myndighet som ansvarar för räddningstjänst eller 
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sanering (Länsstyrelsen enligt FSO 4 kap 15§) lämna upplysningar om personal och 
egendom som kan användas i räddningstjänst eller vid sanering enligt LSO 6 kap 8§.

Personal från kommunerna i Halland har också uppgifter som bland annat att bistå 
länsstyrelsen i arbetet med att upprätta och bemanna utrymningsplatser och 
uppsamlingsplatser. Se vidare beskrivning i Delplan Utrymning. 

Räddningstjänster

Länsstyrelsen i Halland har slutit överenskommelser mellan ett par räddningstjänstförbund 
att bistå med personal och materiel för genomförande av strålningsmätningar.

7.1.3 Region Halland
Regionen har verksamheter som utgör samhällsviktig verksamhet och kommer behövas i 
hanteringen av en eventuell olycka, det gäller både personal och materiella resurser. 
Regionen ansvarar för hälso- och sjukvård samt i flesta fall för kollektivtrafiken. Vid en 
eventuell kärnkraftsolycka finns det ett ansvar för att bland annat hantera vårdinsatser, 
upprätthålla katastrofmedicinsk beredskap, genomföra vårdtransporter och 
ambulansverksamhet inklusive anpassade transportmedel för vårdtagare med olika behov. 
Men även att bistå med bussar för transport av utrymda.

7.1.4 Ringhals AB 
I Hallands län finns Ringhals kärnkraftverk lokaliserat. Vid en olycka på kärnkraftverket är 
Ringhals en central samverkansaktör för länsstyrelsen. Det finns särskilda bestämmelser 
för vad Ringhals som kärnteknisk anläggning har för ansvar vid en eventuell olycka, se 
exempelvis SSMFS 2014:2.

Länsstyrelsen har ett avtal med Ringhals AB beträffande vissa beredskapsåtgärder.  

7.2 Nationella resurser 
Länsstyrelsen i Halland behöver också stöd från olika myndigheter som antingen har ett 
utpekat ansvar i beredskapen för en kärnteknisk olycka eller besitter kompetens som är 
viktig för hanteringen. Samverkan med berörda myndigheter kommer ske och det finns 
också beskrivet i lagstiftning vilken skyldighet myndigheter har vid räddningstjänst efter 
en eventuell kärnteknisk olycka. Enligt LSO 6 kap 7§ har såväl statliga myndigheter som 
kommuner skyldighet att delta i räddningsinsatser och medverkan vid sanering med 
personal och egendom efter utsläpp av radioaktiva ämnen om lämpliga resurser finns och 
det inte allvarligt hindrar dess normala verksamhet. Vidare ska Statliga myndigheter, 
kommuner och enskilda enligt LSO 6 kap 8§, på begäran av den myndighet som ansvarar 
för räddningstjänst eller sanering (Länsstyrelsen enligt FSO 4 kap 15§) lämna upplysningar 
om personal och egendom som kan användas i räddningstjänst eller vid sanering.
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7.2.1 Försvarsmakten 
Försvarsmakten kan vid begäran ge stöd till insatser som definierats som räddningstjänst 
inom LSO 6 kap 7-8§§ så länge det inte allvarligt hindrar den ordinarie verksamheten. 
Länsstyrelsen samverkar löpande med Västra Militärregionen.

7.2.2 Jordbruksverket (SJV)
Jordbruksverket är en expertmyndighet inom främst jordbruk och landsbygdsutveckling. 
Jordbruksverket kommer vid en kärnteknisk olycka arbeta för att minska konsekvenserna i 
jordbrukssektorn. Stöd till länsstyrelserna omfattar bland annat rekommendationer i frågor 
som rör djurskydd och sanering.19

Jordbruksverket kan lämna expertstöd till Länsstyrelsen i jordbruksfrågor som blir aktuella 
vid en kärnteknisk olycka, bland annat det som rör livsmedelsproducerande djur, 
sällskapsdjur, djurfoder, djurskyddsfrågor, utrymning av djur, animaliska biprodukter, 
växtodlingsfrågor, ekologisk produktion, ekonomiskt stöd till jordbruksföretag, sanering av 
jordbruksmiljö, råd och rekommendationer angående olika motåtgärder i 
primärproduktionen. Dessutom bedriver Jordbruksverket en målgruppsinriktad 
kriskommunikation med berörda aktörer och allmänheten inom ovan nämnda områden. 
Länsstyrelsen kan i samråd med Jordbruksverket ta fram rekommendationer för sanering 
av lantbruk och jordbruksmark.

7.2.3 Kustbevakningen
Kustbevakningen bistår Länsstyrelsen och dess räddningsledare med att stödja 
räddningsinsatsen (FSO 4 kap 15§) ute till sjöss. Exempel på stöd är att kunna varna och 
utrymma de som vistas vid kusten, på öar och till sjöss, samt att även spärra av och leda 
om sjötrafik vid ett befarat eller inträffat haveri vid ett kärnkraftverk. Läs mer om 
utrymning till sjöss i Delplan Utrymning.

7.2.4 Livsmedelsverket (SLV)
Livsmedelsverket är en expertmyndighet vad gäller mat och dricksvatten. 
Livsmedelsverket är därmed en viktig samverkansaktör för länsstyrelsen i frågor rörande 
livsmedel- och dricksvattenförsörjning. Livsmedelsverket har en viktig roll att informera 
och kommunicera med olika aktörer i samband med en kärnteknisk olycka. Arbetsområden 
rör exempelvis riskvärdering, gränsvärden i livsmedel, kostråd och mätning av livsmedel. 
Myndigheten kan också besluta om förbud eller villkor för handhavande, införsel till landet 
eller utsläppande på marknaden av livsmedel.20

7.2.5 Länsstyrelser   
Enligt FSO 4 kap 21§ ska alla länsstyrelser ha ett Program för räddningstjänst och sanering 
framtaget.

Enligt FSO 4 kap 29§ har kärnkraftslänen samt Länsstyrelsen i Skåne och Västerbottens 
län i uppgift att bistå andra länsstyrelser i fråga om räddningstjänst vid utsläpp av 
radioaktiva ämnen. Länsstyrelserna ska organisera personalberedskapen utifrån denna 

19 Produktion och hantering av livsmedel vid nedfall av radioaktiva ämnen, Livsmedelsverket, 
2020
20 Produktion och hantering av livsmedel vid nedfall av radioaktiva ämnen, Livsmedelsverket, 
2020
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uppgift. Se även 10.1. 

Angränsande län till Halland är viktiga aktörer för samverkan (Länsstyrelsen Västra 
Götaland, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Länsstyrelsen 
Skåne Angränsande län har blivit än mer centrala samverkansaktörer i samband med att 
beredskapszonen och planeringszonen också når angränsande län geografiskt.

Övriga kärnkraftslän (Länsstyrelsen i Uppsala och Kalmar) är viktiga aktörer för 
samverkan.

7.2.6  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Om ingen annan myndighet har ansvaret, så ansvarar MSB för frågor rörande skydd mot 
olyckor, krisberedskap och civilt försvar.

MSB har bland annat en central roll vad gäller samordning mellan aktörer för att förebygga 
och hantera olyckor och kriser. Vidare ska MSB bidra till att minska konsekvenser vid 
olyckor och kriser.

Vid behov av mottagande av nationellt bistånd kommer Länsstyrelsen i Hallands län 
klargöra behovet tillsammans med MSB och därefter tilldela interna resurser uppgiften att 
hantera biståndet. MSB:s nationella samverkanskonferenser är ett tillfälle där 
Länsstyrelsen i Hallands län kan förmedla behovet av resurser till andra län.

MSB ska utveckla och stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera oönskade 
händelser där farliga ämnen ingår, bland annat vad gäller sanering efter utsläpp av 
radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning.

MSB ger också stöd för att samordna information till allmänhet och media.

MSB ansvarar för  NESA, Nationella expertgruppen för sanering av radioaktiva ämnen.

7.2.7 Polismyndigheten 
Polismyndigheten ska vid begäran ge stöd till insatser som definierats som räddningstjänst 
inom LSO 6 kap 7-8§§ så länge det inte allvarligt hindrar den ordinarie verksamheten.

Polismyndigheten har en central roll vid genomförandet av bland annat utrymning och 
ansvarar bland annat för att

- Bistå räddningsledaren i genomförandet av utrymning 

- Hantering av polisiära insatser 

- Upprätthållande av allmän ordning och säkerhet i samhället 

- Avspärrningar av områden och vägar vid hot- eller brottssituation samt biträde vid 
avspärrning vid olyckor 
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- Trafikdirigering 

- Registrering av döda, skadade och försvunna personer i samband med utrymningen. 

- Genomsökning och bevakning av utrymt område

Länsstyrelsen samverkar löpande med Polisregion väst.

7.2.8 Sjöfartsverket och JRCC
Det kommer krävas samverkan med Sjöfartsverket för att Kustbevakningen ska kunna 
informera Sjötrafik genom kanaler för kommunikation.

Sjöfartsverket har sambandsansvar för Sjö- och flygräddningscentralen, Joint Rescue Co-
ordination Centre (JRCC). 

7.2.9 Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har ett samlat ansvar inom områdena strålskydd, 
kärnsäkerhet och nukleär icke-spridning. 

SSM är en expertmyndighet inom bland annat strålskyddsberedskap, Förordning 
(2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten 15§ och utgör bland annat ett 
viktigt stöd för räddningsledaren vid beslut om skyddsåtgärder samt ge råd om sanering 
efter utsläpp av radioaktiva ämnen. 

Vidare ansvarar SSM för att upprätthålla och leda en nationell organisation för expertstöd 
vid nukleära och radiologiska situationer. Läs mer om expertstödsorganisationen21 i 
Delplan strålningsmätning. 

7.2.10 Trafikverket region väst
Trafikverket ska vid begäran ge stöd till insatser som definierats som räddningstjänst inom 
LSO 6 kap 7-8§§ så länge det inte allvarligt hindrar den ordinarie verksamheten.

Trafikverket ansvarar för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, 
sjöfartstrafik och luftfartstrafik samt för byggande och drift av statliga vägar och järnvägar. 

Trafikverket stödjer bland annat länsstyrelsen med att hantera trafikflödet för utrymningsvägar, 
omledning/avspärrning/trafikinformation/vägvisning av trafikflödet på vägar och järnvägar som 
berörs i ett utrymningsområde.

21 Expertstöd vid radiologiska och nukleära nödsituationer, SSM, 2013
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7.3 Internationella resurser

7.3.1 Övergripande 
Vid en händelse av kärnteknisk olycka har MSB och SSM ansvaret att ställa nationella 
såväl som internationella resurser till förfogande till de aktörer som är drabbade. Dessutom 
ska MSB vara Sveriges kontaktpunkt till EU:s civilskyddsmekanism (ERCC), vilket 
innebär möjligheten att begära internationellt bistånd och att lämna bistånd till de länder 
som deltar i samarbetet inom ramen för EU:s ministerråds beslut. 

Utöver det som beskrivits ovan, utvecklar MSB i samverkan med övriga myndigheter en 
expertfunktion inom området internationellt stöd som kan stötta aktörerna vid mottagande 
av internationellt stöd. 

Ytterligare internationellt bistånd kan mottagas från IAEA i form av materiella och 
personella resurser. Kontaktpunkt för bistånd från IAEA är SSM. I Nationell 
beredskapsplan för hanteringen av en kärnteknisk olycka framgår det på ett mer 
djupgående plan vilka samarbeten som Sverige har och vilka möjligheter till internationellt 
stöd som går att få.

Länsstyrelsens uppgift gällande internationellt stöd handlar om att analysera och bedöma 
vilket resursbehov som länsstyrelsen kan tänkas behöva i sitt arbete med en kris. Vilket 
behov av förstärkningsresurser som länsstyrelsen eftersöker meddelas till MSB och/eller 
SSM, varpå regeringen sedermera tar beslut vilka resurser länsstyrelsen ska tilldelas.

7.3.2 Danska beredskabsstyrelsen
Danska beredskabsstyrelsen arbetar för att förbereda samhället för och förhindra kriser, 
olyckor och samhällsstörningar. 

Länsstyrelsen samverkar med Danska beredskabsstyrelsen, bland annat vid 
verksamhetsplanering samt i övningar och utbildningar.
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8. Skyddsåtgärder  
Vid risk för utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning kan 
skyddsåtgärder behöva genomföras för att minska risken för eventuella strålskador. Inom 
kärnenergiberedskapen är de prioriterade målen med strålskyddet att kunna vidta 
skyddsåtgärder för allmänheten för att 

 Undvika deterministiska effekter (akuta strålskador)

 Minska sannolikheten för stokastiska effekter så långt det är rimligt och möjligt 
(långsiktiga skador, ex. cancer)

I avsnitten 8.2 till och med 8.7 beskrivs de olika skyddsåtgärderna mer detaljerat. Sanering 
som beskrivs i kapitel 9 kan också anses vara en skyddsåtgärd.

8.1 Beslut om skyddsåtgärder
Det är räddningsledaren som fattar beslut om skyddsåtgärder. Inför ett beslut har 
räddningsledaren ett beslutsstöd som underlag för att förenkla beslutsfattandet och 
genomförandet av besluten. 

Tillgängliga beslutsstöd

 ”Beslutsstöd vid olycka i ett svenskt kärnkraftverk” framtaget av 
strålsäkerhetsmyndigheten

 Länsstyrelsen i Hallands beslutsstöd kompletterande beslutsstöd 
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8.1.1 Handlingsalternativ
Utifrån de skyddsbehov som beskrivs i de lägesbilder som länsstyrelsens stab tar fram 
fattar räddningsledaren beslut om skyddsåtgärder. De skyddsåtgärder räddningsledaren 
fattar beslut om kommuniceras också till berörda aktörer och allmänheten.

I tabellen nedan presenteras exempel på handlingsalternativ rörande skyddsåtgärderna 
Utrymning samt Inomhusvistelse och intag av jodtabletter. 

Tabell 3 Tabellen visar handlingsalternativ för skyddsåtgärderna Utrymning samt Inomhusvistelse och intag 
av jodtabletter.

Handlingsalternativ Beskrivning och saker att beakta

Besluta om 
förberedelser för 
utrymning

Det kan finnas situationer där hotet inte innebär någon 
omedelbar fara som kräver utrymning men där det finns 
anledning att förbereda allmänheten så att det går fortare att 
utrymma om det senare skulle behövas. Risken med detta 
är att det uppstår spontanutrymning. För att minska 
riskerna för spontanutrymning är det viktig med en 
regelbunden kommunikation om det aktuella läget. Det bör 
även kommuniceras vilka förberedelser som ska göras av 
den enskilde.

Besluta om 
inomhusvistelse och 
intag av jodtabletter

Inomhusvistelse innebär att få människor att stanna 
inomhus ofta med uppmaning om stängda fönster, dörrar 
och ventilation. Detta alternativ är att föredra om inte hotet 
kräver en utrymning, utan att det räcker att vara inne i 
bostaden. Beslutet skulle kunna kombineras med att 
beordra förberedelse för utrymning men då även ge de 
nackdelar ett sådant beslut kan få i form av risk för 
spontanutrymning. Vid behov kombineras åtgärden med 
rekommendation om intag av jodtabletter. 

Besluta om partiell 
utrymning

Partiell utrymning är lämpligt i situationer där hotet inte är 
verksamt men om hotet blir verklighet kommer det kräva 
en snabb utrymning. Beslutet innebär att man som en 
förebyggande åtgärd utrymmer personer som är svåra att 
flytta. Exempelvis kan det vara sjuka, sängliggande, 
funktionshindrade, frihetsberövade, äldre och barn. De som 
stannar kvar och är mera rörliga har därmed bättre 
förutsättningar att snabbt flytta sig ut ur området. Det kan 
även övervägas att flytta djurbesättningar som annars är 
svåra att flytta snabbt. Att kommunicera partiell utrymning 
kan vara en utmaning. Risken för spontanutrymning hos 
individer som inte berörs av den partiella utrymningen är 
stor, vilket bör vägas in i beslutet.

Besluta om en Om fara för liv och hälsa inte kan hindras på något annat 
sätt måste utrymning övervägas. Om analysen av den 
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utrymning samlade lägesbilden visar att skada från hotet är större än 
riskerna att skada människor genom att utrymma så ska 
utrymning beordras. Tiden för att genomföra utrymningen 
bör dessutom vara kortare än den tid som hotet är verksamt 
för att riskerna ska reduceras. 

8.2 Utrymning 
Länsstyrelsen beslutar om utrymning. Syftet med utrymningen är att minska de negativa 
hälsoeffekterna hos allmänheten till följd av en olycka på Ringhals kärnkraftverk. 
Utrymningen ska vägas mot andra lämpliga skyddsåtgärder, såsom intag av jodtabletter 
och inomhusvistelse.

Målsättningen är att skyndsamt kunna utrymma inre beredskapszonen efter larm på 
Ringhals. Utrymningen kan även ske mindre skyndsamt beroende på händelseförloppet på 
Ringhals. Områden i yttre beredskapszonen som ligger i förväntad vindriktning ut till cirka 
25 km kan också beslutas om att utrymmas, men en utrymning av yttre beredskapszonen 
ska inte påbörjas förrän utrymningen av inre beredskapszonen är klar.

I Delplan Utrymning beskrivs hur utrymningen är tänkt att gå till i den inre och yttre 
beredskapszonen, samt utrymning på grund av markbeläggning med förberedelser, beslut, 
genomförande och återflytt,.Vidare beskrivs aktörers roller och ansvar samt en 
utrymningsstrategi från upprättande av uppsamlingsplatser och utrymningsplatser till 
mottagning och inkvartering samt återflytt. Det beskrivs även organiserad personsanering 
av utrymmande.

8.3 Inomhusvistelse och jodtabletter

Länsstyrelsen beslutar om rekommendation om inomhusvistelse och intag av jodtabletter. 
Beslut om intag av jodtabletter tas i samråd med medicinsk expertis från Region Halland. 

Inomhusvistelse kan vara motiverat som enskild skyddsåtgärd, i kombination med intag av 
jodtabletter eller som alternativ skyddsåtgärd om till exempel utrymning inte kan 
genomföras.

Syftet med skyddsåtgärderna inomhusvistelse och jodtabletter är minska de negativa 
hälsoeffekter hos berörd befolkning till följd av en kärnkraftsolycka på Ringhals så att 
allvarliga akuta strålskador och långsiktiga skador, ex. cancer, kan undvikas. 

Målsättningen är att skyndsamt kunna genomföra inomhushusvistelse, ofta i kombination 
med intag av jodtabletter, i inre- och yttre beredskapszonen och planeringszonen efter larm 
på Ringhals. 

I Delplan Inomhusvistelse och jodtabletter beskrivs hur skyddsåtgärderna ska genomföras 
utifrån åtgärder i enlighet med gällande lagstiftning. Planen tydliggör även vikten av 
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kommunikation med berörda aktörer och allmänhet.  

8.4 Livsmedelsrestriktioner 

Vid utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning kan 
livsmedelproduktionen påverkas. Livsmedel omfattar både mat och vatten. I det här 
avsnittet finns beskrivningar av hur livsmedelsproduktionen kan påverkas vid en 
kärnkraftsolycka. Faktan i avsnittet är inhämtat från rapporten 2017:27 Översyn av 
beredskapszoner från strålsäkerhetsmyndigheten samt boken Produktion och hantering av 
livsmedel vid nedfall av radioaktiva ämnen från Livsmedelsverket.

Vid en kärnkraftsolycka kan olika radionuklider påverka livsmedelsproduktionen i vissa 
områden. Hur stora områden som kommer påverkas kan inte sägas på förhand eftersom 
omfattningen och karaktären på utsläppet spelar roll. Stora områden kan komma att 
påverkas vid ett större utsläpp av radioaktiva ämnen, för vissa livsmedel kan åtgärder 
behöva vidtas i områden över 500 km. Efter kärnkraftsolyckan i Tjernobyl behövde 
livsmedelsrestriktioner antas i delar av Sverige på grund av nedfallet av radioaktiva ämnen 
som inträffade i delar av landet, ca 1000 km från Tjernobyl.

De radionuklider som kan komma att påverka livsmedelsproduktionen är bland annat jod 
(I-131), cesium (Cs-134 och Cs-137) samt strontium (Sr-89, Sr-90). På kort sikt 
(veckor/månader) påverkar alla tre radionukliderna livsmedel i form av mjölk, 
bladgrönsaker och dricksvatten. På längre sikt (månader/år) är det främst cesium och 
strontium som påverkar livsmedelsproduktionen eftersom jod (I-131) har relativt kort 
halveringstid. På längre sikt påverkas främst mjölk (naturbete), kött, spannmål, potatis, 
rotsaker, livsmedel från skog, insjöar och vattendrag. 

För att människan inte ska exponeras för strålningen från livsmedel finns specifika 
gränsvärden, som reglerar och begränsar människans exponering för jonserande strålning 
från livsmedel samt för djur i foder. Det finns både gällande gränsvärden i EU och 
specifika för Sverige. Vid utsläpp av radioaktiva ämnen kommer EUs gränsvärden för en 
eventuell kärnteknisk olycka gälla i hela unionen efter det att beslut om dessa fattats av 
EU-kommissionen, då kommer EUs gränsvärden vara överordnade de nu gällande svenska 
gränsvärdena. Vid antagande av EU-gemensamma gränsvärden deltar 
Näringsdepartementet och Livsmedelsverket inför beslut. Varje medlemsstat får avgöra om 
gränsvärdet för flytande livsmedel ska tillämpas på dricksvatten. Det finns också specifika 
gränsvärden för foder till djur.

Åtgärder som kan komma att behöva vidtas rör program för mätningar och kontroller, 
något som kan vara en utmaning under händelsen på grund av omfattningen på arbetet. 
Vidare kan åtgärder som saluförbud och kostråd vidtas, ett exempel är att snabbt införa 
restriktioner för mjölk som når konsumenten snabbt. Motåtgärder inom djurnäring och 
jordbruk är också viktigt för att begränsa upptaget av radioaktiva ämnen hos djur och 
växter22.

22 2017:27 Översyn av beredskapszoner, Strålsäkerhetsmyndigheten s.24
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Vid ett eventuellt nedfall av radioaktiva ämnen som påverkar livsmedelsproduktionen 
kommer det krävas stora insatser från myndigheter. 

 Livsmedelsverket (SLV) ger bland annat information om gränsvärden, kostråd och 
mätning av livsmedel. 

 Jordbruksverket (SJV) besluta om villkor för eller förbud mot införsel, utförsel, 
tillverkning, utsläppande på marknaden, användning och bortskaffande av samt 
annan befattning med foder eller ett visst parti av foder

 Länsstyrelsen som ansvarar för räddningstjänst och är geografiskt 
områdesansvariga i länet kommer ha en central roll i arbetet med exempelvis 
kommunikation i frågan. Under hela olyckan behövs samverkan mellan ansvariga 
myndigheter. Länsstyrelsen kommer initiera samverkan direkt. 

 Livsmedelsföretag ansvarar för att livsmedel som produceras och ges ut på 
marknaden är säkra att konsumera. Detta behöver göras genom mätningar.

 Kontrollmyndigheter (SLV, SJV, länsstyrelserna, kommuner,) ansvarar bland annat 
för att kontrollera att livsmedel finns inom ramen för gällande gränsvärden. 
Livsmedelsverket leder och samordnar livsmedelskontroll i hela Sverige. Se 
ansvarsfördelning för kontroll mellan aktörer för olika delar i livsmedelskedjan23 

8.5 Personsanering 
Det finns två typer av personsanering – organiserad och enskild. 

 

Länsstyrelsen bör förbereda för organiserad personsanering för allmänheten som utrymts 
från den inre beredskapszonen. 

23 Produktion och hantering av livsmedel vid nedfall av radioaktiva ämnen, Livsmedelsverket, 
2020 s. 38

Organiserad personsanering
Personsanering som en person utför själv genom att duscha med tvål och 
vatten på anvisad plats, t.ex. en sporthall eller ett badhus. Vid behov ingår 
också byte av kläder. 

Ansvaret för planeringen av organiserad personsanering i samband med 
kärnkraftsolyckor ligger på länsstyrelsen.

Enskild personsanering
Personsanering som en person utför själv genom att duscha med tvål och 
vatten på en plats som individen väljer själv. Enskild personsanering kan 
också omfatta byte av kläder samt regelbunden tvätt av händerna. 

Ansvaret för enskild personsanering ligger på individen. 
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Gällande enskild personsanering förbereder Länsstyrelsen stöd till allmänheten som 
drabbats vid en kärnteknisk olycka. Det kan exempelvis vara att erbjuda duschmöjlighet på 
utrymningsplatser och delge information. 

Vidare finns det behov för länsstyrelsen att förbereda information om åtgärder som 
enskilda kan vidta i syfte att minska risken för intag av radioaktiva ämnen som eventuellt 
skulle finnas på huden. Informationen kan behöva förberedas ut till stora avstånd kring 
kärnkraftverket. 

Behovet av organiserad personsanering, stöd till enskilda i frågan om enskild 
personsanering och information till enskilda om åtgärder för att minska risken för intag av 
radioaktiva ämnen som finns på huden varierar beroende på händelse och rådande 
situation. Information bör prioriteras till gravida och barn på stora avstånd eftersom foster 
och barn är extra känsliga för joniserande strålning. 

8.6 Hantering av allvarliga deterministiska hälsoeffekter
Allvarliga deterministiska hälsoeffekter innebär skador som är livshotande eller bestående. 
Vid en kärnteknisk olycka på något av de svenska kärnkraftverken kan det inom den inre 
beredskapszonen uppstå allvarliga deterministiska hälsoeffekter. Därför ska det inom den 
inre beredskapszonen genomföras utrymning i förebyggande syfte innan ett eventuellt 
utsläpp sker.

Allvarliga deterministiska hälsoeffekter behöver hanteras inom sjukvården. Vid 
samhällsstörningar gäller ansvarsprincipen24 och till vardags har Region Halland ansvar för 
hälso- och sjukvård i regionen/länet.  Det huvudsakliga ansvaret för hantering av allvarliga 
deteministiska hälsoeffekter kommer därför vara  på regionen.

24 Ansvarsprincipen innebär att den som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden 
även ansvarar för det under en krissituation.
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8.7 Kontrollmätning och Tidiga mätningar för individuell   
dosuppskattning

Ansvarsfördelningen av dessa skyddsåtgärder är fördelat mellan länsstyrelsen och 
regionen. 

9. Saneringsmetoder 
Länsstyrelsen har en framtagen Saneringsplan som kompletterar informationen i detta 
avsnitt. Nedan beskrivs hur Länsstyrelsen övergripande arbetar med sanering efter ett 
nedfall av radioaktiva ämnen i länet.

Länsstyrelsen är ytterst ansvarig för sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen, 
Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor 4 kap 15§. Sanering efter utsläpp av 
radioaktiva ämnen innebär enligt LSO, 4 kap 8§ ”…sådana åtgärder som staten skall vidta 
för att göra det möjligt att åter använda mark, vatten, anläggningar och annan egendom 
som förorenats genom utsläpp av radioaktiva ämnen.” 

Länsstyrelsen i Halland är endast är skyldig att vidta saneringsåtgärder i den utsträckning 
detta är motiverat med hänsyn till:

 följderna av utsläppet,

 det hotade intressets vikt,

 kostnaderna för insatsen, och

 omständigheterna i övrigt

Detta innebär att det vid ett eventuellt utsläpp av radioaktiva ämnen finns behov av att göra 
bedömningar utifrån de fyra ovanstående kriterierna. 

Enligt FSO är länsstyrelsen utpekad som ansvarig för sanering vid ett utsläpp av 
radioaktiva ämnen i länet men i MSBs allmänna råd SRVFS 2007:4 tydliggörs vikten av 

Kontrollmätning
Mätning i syfte att upptäcka intern eller extern kontamination genom att 
jämföra uppmätta värden med åtgärdsnivåer. 

Tidiga mätningar för individuell dosuppskattning
Mätning i syfte att uppskatta individuell sköldkörtel*- eller helkroppsdos 
från intern kontamination. 
*Tidiga mätningar för individuell dosuppskattning av sköldkörteldos bör 
genomföras inom fyra, maximalt sex, veckor efter exponering.
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att ha saneringsledare utpekade, vad de ska ha för kunskap och position vid 
saneringsarbetet. Länsstyrelsen i Halland har två utsedda saneringsledare. Saneringsledaren 
ingår i länsstyrelsens krisledningsorganisation, Saneringsledaren är en av tre 
ledningsfunktioner (räddningsledare och ansvarig geografiskt område är de övriga två.) 
inom krisledningsorganisationen ansvarar för att leda och driva saneringsarbetet i Halland.

Saneringsledarna kallas in och utses av landshövdingen eller dennes ställföreträdare direkt 
vid larm om en kärnkraftsolycka. 

Vidare påbörjas saneringsarbetet på Länsstyrelsen i Halland i direkt anslutning till larm om 
risk för eller pågående olycka. Detta eftersom Länsstyrelsen ser det som nödvändigt att i ett 
inledande skede starta upp processen rörande sanering oavsett om ett utsläpp kommer ske 
och vidare omfattningen av ett eventuellt utsläpp. Det förberedande arbetet för sanering är 
avgörande att det börjar i tid för att skapa möjligheter för en god och effektiv hantering. 

I ett inledande skede genomförs förberedelser inför de faktiska saneringsåtgärderna. När 
det förberedande arbetet avslutas påbörjas saneringen i fält utifrån en aktörsgemensam 
inriktning och saneringsstrategi. Vilka saneringsåtgärder som vidtas beror på omfattning av 
nedfallet och omständigheterna i den rådande situationen. Det finns tre huvudsakliga 
principer som kan väljas för att återställa mark, vatten, anläggningar eller annan egendom.  
Detta är 

 avklingning,

 skärmning,

 dekontaminering. 

Dessa kan brytas ner i mer specifika metoder, vilken metod som används och i vilka 
områden beror på omfattningen av nedfallet och typ av område som exempelvis tätorter, 
jordbruksmark eller skogsmark. En närmare beskrivning om Länsstyrelsen i Hallands 
bestämmelser kring ansvaret för sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen finns 
beskrivet i Delplan Sanering.
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Figur 4 Bilden visar hur saneringsarbetet förhåller sig till tiden i olyckan och statlig räddningstjänst

10. Andra frågor av betydelse för beredskapen 

10.1 Bistånd till andra länsstyrelser 
Länsstyrelsen i Halland har enligt FSO 4 kap 29§ tillsammans med övriga kärnkraftslän 
samt Länsstyrelsen i Skåne och Västerbottens län i uppgift att bistå andra länsstyrelser i 
fråga om räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen. Länsstyrelsen i Halland ska 
organisera personalberedskapen utifrån denna uppgift. 

Den struktur och förmåga som beskrivs i detta program är också vad Länsstyrelsen i 
Halland kan bistå andra länsstyrelser med vid en kärnteknisk olycka och ett eventuellt 
utsläpp av radioaktiva ämnen. Bistånd kan endast ställas till förfogande under förutsättning 
att Hallands län inte är drabbat av en samhällsstörning. 

Exempel på bistånd:

 Ställa personal från länsstyrelsens organisation för strålningsmätning till 
förfogande, exempelvis mätpatruller,

 bistå med stabspersonal,
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 upprätta sin upplysningscentral för allmänheten och därmed avlasta drabbat län, 

 stöd på distans genom att upprätta en speglad stab,

 bistå i ärenden som rör löpande verksamhet,

 förmedla upparbetade kontakter mellan drabbat län och centrala myndigheter. 

10.2 Arbetsmiljö 
10.2.1 Strålskydd för arbetstagare under radiologiska nödsituationer och 

omgivning med joniserande strålning
För att optimera strålskyddet för arbetstagare och allmänhet finns referensnivåer att 
förhålla sig till. Referensnivåer är ett verktyg för strålskyddet att förhålla sig till vad gäller 
stråldoser både för arbetstagare och allmänhet. Under radiologiska nödsituationer finns det 
risk att referensnivåerna överstigs, därav ska referensnivåerna användas som målsättning i 
arbetet.

I radiologiska nödsituationer gäller referensnivåer för 

 Allmänheten 

Enligt Strålskyddsförordningen 3 kap 8§ 100 mSv effektiv dos (för händelser på ett 
kärnkraftverk som inte beaktats i kärnkraftsreaktorns konstruktion) och för alla andra 
händelser 20 mSv. 

 Arbetstagare

I första hand gäller dosgränser enligt Strålskyddsförordningen 2 kap 2§ men om dessa inte 
kan underskridas i en radiologisk nödsituation får länsstyrelsen fastställa referensnivåer 
med utgångspunkt i Strålskyddsförordningen 3 kap 9§

Referensnivåerna får
   1. inte överskrida en effektiv dos på 100 millisievert, eller
   2. överskrida en effektiv dos på 100 millisievert men inte 500 millisievert, 
om det behövs för att rädda liv, förhindra allvarliga strålningsrelaterade 
hälsoeffekter eller förhindra att katastrofartade förhållanden uppstår.

Sådana referensnivåer fastställs efter samverkan med Strålsäkerhetsmyndigheten.

Stråldosen ska genom optimering av strålskyddet hållas så låg som möjligt hos varje 
arbetstagare och om möjligt underskrida 20 mSv. Vid stråldos över 20mSv gäller 
frivillighet.

I strålskyddslagen (2018:396), 4 kap samt Strålskyddsförordningen (2018:506) 2-3 kap, 
finns bestämmelser som exempelvis regler kring graviditet och amning, information om 
hälsorisker och skyddsåtgärder, frivillighet, behovet av att övervaka exponering med 
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individuell mätning och regler kring stråldoser och referensnivåer.

Vid sanering som genomförs när den radiologiska nödsituationen avslutats (Befintliga 
exponeringssituationer – Omgivning med joniserande strålning) gäller inte samma 
bestämmelser som under radiologiska nödsituationer. Detta går också att läsa om i Delplan 
Sanering. 

10.2.2 Två kategorier av arbetstagare som kan komma att beröras vid en 
radiologisk nödsituation

Det finns två identifierade kategorier av arbetstagare som kan komma att beröras vid en 
radiologisk nödsituation och som inte omfattas av en verksamhet med joniserande 
strålning25.

 
1. Insatspersonal som utför uppgifter på uppdrag av den myndighet som leder 

räddningstjänsten.

Den här personalgruppen utgör arbetstagare som utför uppgifter som direkt handlar om att 
avhjälpa den radiologiska nödsituationen. 

2. Övriga arbetstagare som utför ordinarie arbetsuppgifter som inte kan avbrytas där 
uppgifterna utförs på uppdrag en myndighet med ansvar för dessa uppgifter även 
under en kris. 

I den här kategorin kan det variera vilka och hur många arbetstagare som påverkas. 
Kategorin omfattas av arbetstagare som trots skyddsåtgärder behöver genomföra olika 
arbetsuppgifter i ett område. Det kan exempelvis beröra vissa samhällsviktiga 
verksamheter. Arbetstagare som genomför uppgifter i områden där det inte fattats beslut 
om skyddsåtgärder bör inte betraktas som arbetstagare i radiologisk nödsituation. 

10.2.3 Arbetsmiljöansvar

Arbetsmiljöansvar finns kvar som till vardags hos alla arbetsgivare. Den arbetsgivare som 
har anställt en person har även ansvar för arbetsmiljön för denna. Arbetsgivarna ansvarar 
därmed för den anställdes eller inlånad personals säkerhet och hälsa under utförande av 
arbete.

Vid en kärnteknisk olycka kommer länsstyrelsen samordna arbetsmiljöarbetet enligt 
Arbetsmiljölagen (1977:1160) AML 3 kap 7e§. 

Länsstyrelsen samordnar arbetsmiljöarbetet för den personal som ingår i den förberedda 

25 Se beskrivning i begreppslista 
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beredskapsplaneringen för kärnteknisk olycka. Det är exempelvis organisation för 
strålningsmätning eller andra aktörer som på uppdrag av länsstyrelsen genomför arbete 
inom ramen för den statliga räddningstjänsten. 

Arbetsgivare som har en roll i den förberedda beredskapsplaneringen för kärnteknisk 
olycka behöver inför en händelse ansvara för att signalera behov av utbildningar och 
övningar för att kunna fullfölja sitt eget arbetsmiljöansvar. Arbetsgivaren ska även delta i 
dialogen om utvecklingsmöjligheter i utbildningar, övningar, utrustning och planverk för 
att förbättra förutsättningar för att hantera arbetsmiljöansvaret på bästa sätt.

10.3  Utbildning och Övning

Förmågan för länsstyrelsen och övriga berörda aktörer att hantera ett utsläpp av radioaktiva 
ämnen, behöver regelbundet säkerställas och utvecklas. Länsstyrelsen ska regelbundet 
utbilda och öva inom ramen för detta. 

I länsstyrelsens regionala fleråriga utbildnings- och övningsplan finns planerade 
utbildningar och övningar rörande kärnenergiberedskapen redovisade.

Länsstyrelsen följer systematiskt upp och säkerställer att det finns rätt kompetens bland 
länsstyrelsens personal, inklusive presumtiva räddningsledare, saneringsledare och 
mätledare. Interna, regionala och nationella utbildningar.

Detta Program för räddningstjänst med tillhörande delplaner ska utgöra ett underlag vid 
utbildning och övning som rör beredskap för kärnteknisk olycka.
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11. Begreppslista

Begrepp Definition/beskrivning och kommentar

Beredskapszoner Beredskapskapszoner är geografiska områden kring 
vissa verksamheter med joniserande strålning inom 
vilka skyddsåtgärder förbereds.

Deterministiska hälsoeffekter Deterministiska hälsoeffekter är hälsoeffekter som 
karakteriseras av en tröskeldos och där allvarligheten 
ökar med ökad stråldos.

Dosgräns Stråldoser som inte får överskridas för en enskild 
person under en bestämd tidsperiod. Strålskyddslagen 
3 kap 8§

Geografiskt områdesansvar Se avsnitt 2.3 i detta program.

Halveringstid Halveringstiden är den tid som det tar innan 
radioaktiviteten hos ett radioaktivt ämne minskat till 
hälften.

Haverifilter Ett filter för att rena radioaktiva ämnen vid en 
tryckavlastning av inneslutningen. Tryckavlastningen 
kan vara nödvändig för att skydda inneslutningen som 
är den sista barriären. Haverifiltret medför att 
konsekvenserna för omgivningen kan begränsas i 
händelse av ett svårt haveri. Haverifiltren installerades 
på alla svenska kärnreaktorer efter det svåra haveriet i 
Three Mile Island (Harrisburg) 1979. Filtret bygger på 
konventionell skrubberteknik.

Indikering Strålningsmätning

Inriktnings- och 
samordningsfunktion 

En grupp aktörer som träffar överenskommelser om 
inriktning och samordning

Joniserande strålning Strålning som har tillräckligt med energi för att lösgöra 
elektroner ur ett ämnes atomer eller slå sönder 
molekyler. Joniserande strålning i form av alfa, beta, 
gamma och neutroner uppkommer när radioaktiva 
ämnen sönderfaller. Joniserande strålning kan också 
produceras på konstgjord väg med hjälp av 
röntgenutrustningar eller acceleratorer.

Länsstyrelsens 
krisledningsorganisation

Länsstyrelsens organisation för ledning och samverkan 
vid samhällsstörningar som drabbar Hallands län eller 
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annan del av Sverige och som kräver att länsstyrelsen 
samverkar och/eller leder och samordnar åtgärder för 
att hantera

Kärnteknisk anläggning Sammanfattande benämning på anläggningar där man 
utvinner kärnenergi (kärnkraftverk), tillverkar 
kärnbränsle, upparbetar kärnbränsle eller hanterar eller 
lagrar kärnavfall. Även forskningsreaktorer räknas hit.

Kärnkraftsolycka Med kärnkraftsolycka avses en olycka som inträffar på 
ett kärnkraftverk i Sverige eller utomlands.

Kärnteknisk olycka Med kärnteknisk olycka avses en olycka som inträffar 
på en kärnteknisk anläggning. En kärnteknisk 
anläggning är enligt Lag (1984:3) om kärnteknisk 
verksamhet

2 § I denna lag avses med

   1. kärnteknisk anläggning:

      a) anläggning för utvinning av kärnenergi 
(kärnkraftsreaktor),

      b) annan anläggning i vilken en självunderhållande 
kärnreaktion kan ske, såsom forskningsreaktor,

      c) anläggning för utvinning, framställning, 
hantering, bearbetning, förvaring som avses bli 
bestående (slutförvaring) eller annan förvaring 
(lagring) av kärnämne, och

      d) anläggning för hantering, bearbetning, lagring 
eller slutförvaring av kärnavfall,

Larmnivåer En del av haveriberedskapen och referens för gradering 
av åtgärder vid onormala händelser på en kärnteknisk 
anläggning. Det finns tre larmnivåer: upplysning,  
förstärkt beredskap och haverilarm.

Länsstyrelsens fältplats Se avsnitt 3.4 i detta program. 

Oberoende härdkylning Ett robust och oberoende system för inpumpning av 
vatten för kylning av reaktorhärden. Med oberoende 
menas här andra befintliga system eller 
elmatningsvägar. Systemet ska efter fel i all annan 
härdkylning kunna hålla härden kyld i 72 timmar utan 
hjälp från någon annan aktör utifrån, exempelvis 
samhället. Systemet ska också kunna hantera extrem 
yttre påverkan, d.v.s. betydligt kraftigare 
väderförhållanden, havsvattennivåer och jordbävningar 
än övriga säkerhetssystem. OBH är utformat för att 
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kunna hantera härdkylningen om all elmatning är 
borta, både yttre nät och ordinarie reservkraft, eller om 
det inte går att använda havet för att kyla reaktorerna. 
OBH finns installerat på samtliga kärnkraftsreaktorer i 
drift.

RadGis Strålsäkerhetsmyndighetens databas för registrering, 
lagring och visualisering av data från 
strålningsmätningar

Radioaktiva ämnen Innehåller atomer med instabila atomkärnor som 
strävar efter att nå ett stabilt tillstånd genom att 
sönderfalla. Begreppet används oftast både för 
radioaktivt material och för radionuklider.

Radiologisk nödsituation Begreppet är definierat i bland annat Förordning 
(2003:789) om skydd mot olyckor. 

4 kap 17§ Med radiologisk nödsituation avses vid 
tillämpning av 18-20 §§ en plötsligt inträffad händelse 
som

   1. inbegriper en strålkälla,

   2. har medfört eller kan befaras medföra skada, och

   3. kräver omedelbara åtgärder.

(Definitionen träder i kraft 2022-07-01)

Samhällets skyddsvärden Människors liv och hälsa, Samhällets funktionalitet, 
Demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och 
rättigheter, Miljö och ekonomiska värden,  Nationell 
suveränitet

Samhällsviktig verksamhet Med samhällsviktig verksamhet avses verksamhet, 
tjänst eller infrastruktur som upprätthåller eller 
säkerställer samhällsfunktioner som är nödvändiga för 
samhällets grundläggande behov, värden eller säkerhet. 
Se även avsnitt 2.3 i detta program.

Strålskyddsåtgärder/skyddsåtgärder Strålskyddsåtgärder avser åtgärder som vidtas för att 
minska människors pågående eller potentiella 
exponering för joniserande strålning.

Stab En enhet/stödfunktion med allsidig kompetens som 
biträder en högre chef eller annan beslutsfattare med 
insamling och bearbetning av beslutsunderlag, 
ordergivning, samverkan, dokumentation och 
information. Staben leds av en stabschef.

Stokastiska hälsoeffekter Stokastiska hälsoeffekter är slumpmässiga 
hälsoeffekter som kan uppstå på sikt som en följd av 
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exponering för joniserande strålning. Sannolikheten att 
de ska inträffa ökar med ökande stråldos, men 
allvarligheten av hälsoeffekten om den inträffar är 
oberoende av stråldosens storlek. Ett exempel på en 
stokastisk hälsoeffekt är cancer.

Stråldos Stråldos är absorberad, intecknad, ekvivalent eller 
effektiv dos.

Tjänsteperson i beredskap Länsstyrelsen har dygnet runt, året runt en 
Tjänsteperson i beredskap (TiB).

Verksamhet med joniserande 
strålning

Innefattas i en kategori kallat ”planerade 
exponeringssituationer” enligt EUs strålskyddsdirektiv. 
I denna kategori utgår man från dosrestriktioner som 
arbetstagare inte får överskrida. I dessa verksamheter 
är går det att kontrollera nivåerna löpande. 
Verksamheter som ingår är drift av kärnkraftverk eller 
verksamheter med strålning på sjukhus
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Remiss - Program för räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva 
ämnen 

Förslag till beslut 
Nämnden för förskola & Grundskola ställer sig bakom Programmet och har inga 
ytterligare synpunkter.  

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

 
 

Lars Clemensson  

Verksamhetschef Kvalitet & Utveckling 

 

 



 
  

Vi på Krisberedskap och säkerhet KLK har under det gångna året arbetat intensivt med att bistå 

länsstyrelsen i Halland i deras framtagande av regionala beredskapsplaner för 

kärnenergiberedskapen. 

Nu är det dags för oss i kommunen att lämna synpunkter på dessa regionala planer via den här 

remissen. Med remissen och dess underlag ser vi en möjlighet att i våra verksamheter kunna 

förankra hur länsstyrelsen ser på arbetet med kärnenergiberedskapen samt att varje nämnd får 

möjlighet att svara på remissen utifrån de ansvar och uppgifter som möjligtvis nämns i dessa 

underlag. Vi ser gärna att nämnderna i underlagen fokuserar på de samhällsviktiga uppdragen vi 

har idag och som även kommer att påverkas under en kärnteknisk olycka på Ringhals. 

Vi önskar att nämnder inkommer med sina eventuella synpunkter i början på mars (v.09), om 

möjligt, till oss på Krisberedskap och säkerhet KLK så vi kan sammanställa ett gemensamt svar till 

KS i slutet på april. 

Det kommunala arbetet med en kommunövergripande beredskapsplan för kärnenergiberedskapen 

har startats upp och kommer intensifieras nu efter remissförfarandet. Det kommer även innebära att 

förvaltningar behöver se över sin egen planering när det gäller kärnenergiberedskapen framöver. 

Här finns Krisberedskap och säkerhet KLK till hands och stöttar om behov finns och det är med 

fördel som det här arbetet tas med i befintlig kontinuitetshantering i respektive verksamhet. 

 

Vid frågor angående remissen och dess underlag vänligen kontakta oss på Krisberedskap och 

säkerhet KLK: 

Projektledare: Gabriella Andersson, gabriella.andersson@kungsbacka.se 

Kommunövergripande beredskapsplan: Per-Martin Vesterberg, per-martin.vesterberg@kungsbacka.se 

Sanering: Albin Noreen, albin.noreen@kungsbacka.se 

Kommunikation: Lina Dahlén, lina.dahlen@kungsbacka.se 

 

Med vänliga hälsningar 

Krisberedskap och säkerhet KLK, via Gabriella Andersson 

mailto:gabriella.andersson@kungsbacka.se
mailto:per-martin.vesterberg@kungsbacka.se
mailto:albin.noreen@kungsbacka.se
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Begäran om yttrande 

Ärenderubrik Remiss - Program för räddningstjänst vid utsläpp 
av radioaktiva ämnen 

Kommunstyrelsens diarienummer KS 2021-01246 

Begäran om yttrande avser Byggnadsnämnden 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd 
Nämnden för Förskola & Grundskola 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 
Nämnden för Kultur & Fritid 
Nämnden för Service 
Nämnden för Teknik 
Nämnden för Vård & Omsorg 

Svar till kommunstyrelsens diarium senast 2022-03-04 

Direktiv/Övrigt • Se instruktioner/läsanvisningar i bifogat 
Följebrev från kommunstyrelsens 
handläggare. 

• Själva remissunderlaget hämtas via 
nedanstående länk från Länsstyrelsen: 
https://filskick.lansstyrelsen.se/message/RJAr
azrzqmAtmun8nYteHb 

 

https://filskick.lansstyrelsen.se/message/RJArazrzqmAtmun8nYteHb
https://filskick.lansstyrelsen.se/message/RJArazrzqmAtmun8nYteHb


Från: kommun@kungsbacka.se 
Skickat: den 22 december 2021 10:34 
Till: Bygg & Miljö bygglov admin; Miljö & Hälsoskydd admin; Teknik; Kultur & 

Fritid; Gymnasium & Arbetsmarknad; Förskola Grundskola; Vård & 
Omsorg; Individ & Familjeomsorg; Service 

Ämne: Begäran om yttrande - Program för räddningstjänst vid utsläpp av 
radioaktiva ämnen 

Bifogade filer: Begäran om yttrande.pdf; Följebrev - Ärende 2021-01246 - 
Kärneenergiberedskap.pdf 

 

Begäran om yttrande 

Ärenderubrik 

Remiss - Program för räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen 

Kommunstyrelsens diarienummer 

KS 2021-01246 

Begäran om yttrande avser 

Byggnadsnämnden 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd 
Nämnden för Förskola & Grundskola 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 
Nämnden för Kultur & Fritid 
Nämnden för Service 
Nämnden för Teknik 
Nämnden för Vård & Omsorg 

Svar till kommunstyrelsens diarium senast 

2022-03-04 

Direktiv/Övrigt 

 Se instruktioner/läsanvisningar i bifogat Följebrev från kommunstyrelsens handläggare. 
 Själva remissunderlaget hämtas via nedanstående länk från Länsstyrelsen: 

https://filskick.lansstyrelsen.se/message/RJArazrzqmAtmun8nYteHb 

Hälsningar 
Kristian Egstedt  
Registrator 
______________________ 
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Kungsbacka kommun 
Kommunledningskontoret 
0300-83 43 19 
kristian.egstedt@kungsbacka.se 

www.kungsbacka.se 
www.facebook.com/kungsbackakommun 
Värna om miljön! Behöver du skriva ut det här meddelandet? 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Nämndens årsredovisning 2021 

Förslag till beslut  
Nämnden för Förskola & Grundskola godkänner årsredovisning 2021.  

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

Ekonomi 

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

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

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

Verksamhet 

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

 Matematiskt lärande 
 Undervisningens kvalitet 
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 Jämställd utbildning. 

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

Under 2021 har vi fortsatt arbetet genom bland annat en rad föreläsningar för medarbetare i syfte att 
förankra och inspirera i arbete inom de tre olika fokusområdena.  

Utbildningsplatser efter behov 
Förskola & Grundskola har stort fokus på att tillhandahålla platser i förskola och skola efter behov i 
befolkningsprognoser och med utgångspunkt i att erbjuda goda lärmiljöer samt ett effektivt 
lokalutnyttjande. Några exempel under 2021: 

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

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

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

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

 

Beslutsunderlag 
FG Ekonomi & Planerings tjänsteskrivelse, 2022-01-27 

Nämndens årsredovisning 2021, Förskola & Grundskola 
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1 Året som gått 

1.1 Ekonomiskt utfall 
Utfall 

Utfall Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Intäkter 277 020 286 308 270 019 

Kostnader -2 223 189 -2 226 787 -2 301 753 

Netto -1 946 169 -1 940 479 -2 031 734 

Budget, netto -1 970 993 -2 014 072 -2 088 319 

Avvikelse 24 824 73 593 56 585 

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

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

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

Investeringar 

Utfall (tusen kronor) Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Inkomster    

Utgifter -14 557 -11 963 -16 243 

Netto -14 557 -11 963 -16 243 

Kommentar till investeringar 
Vid fördelning av investeringsbudgeten avsattes 11 miljoner kronor till de pedagogiska områdena och 
intraprenaderna för löpande investeringar och 4 miljoner för projektorer och trådlösa nät. Dessutom tilldelades 
Smedingeskolan en budget på 2,5 miljoner kronor för att färdigställa hela skolan enligt Koncept för 
utbildningslokaler. 

I de pedagogiska områdena och intraprenaderna har det investerats för 12,5 miljon kronor och projektorer för 
3,7 miljoner. I de pedagogiska områdena har enhetscheferna i uppdrag att identifiera behoven i samband med 
arbetsmiljöronderna och samordna inköpen därefter. 
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1.2 Händelser av väsentlig betydelse 
Viktiga händelser inom verksamheten 
Fortsatt arbete inom Förskola & Grundskolas fokusområden 
2020 - 2025 står tre områden i fokus när det gäller arbetet med elevernas måluppfyllelse: 

 Matematiskt lärande 
 Undervisningens kvalitet 
 Jämställd utbildning. 

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

Under 2021 har vi fortsatt arbetet genom bland annat en rad föreläsningar för medarbetare i syfte att förankra 
och inspirera i arbete inom de tre olika fokusområdena. 

Utbildningsplatser efter behov 
Förskola & Grundskola har stort fokus på att tillhandahålla platser i förskola och skola efter behov i 
befolkningsprognoser och med utgångspunkt i att erbjuda goda lärmiljöer samt ett effektivt lokalutnyttjande. 
Några exempel under 2021: 

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

- Frillesåsskolan har byggts ut för att kunna ta emot fler elever. Utformandet av lokalerna följer vårt 
lokalkoncept som bygger på vetenskap om vad som är viktigt för att skapa miljöer där elever är trygga, trivs och 
lär. Det innebär bland annat så kallade ”hubbar” där pedagoger och elever i de olika årskurserna nu samlas. 

Eleverna flyttade in i november. Under våren 2022 ska även utemiljön iordningsställas i syfte att göra den till en 
del av lärmiljön. 

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

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

Viktiga händelser inom personalområdet 
Frågeställningar och konsekvenser med anledning av pandemin Covid-19 
En utmaning inom Förskola & Grundskola har varit att hantera konsekvenserna av pandemin på 
personalområdet. Stora utmaningar har varit att: 

 begränsa smittspridningen genom att möjliggöra fysisk distans trots att verksamheten varit igång som 
vanligt med många elever, skolpersonal och servicepersonal på plats. 

 organisera verksamheten så att medarbetare har kunnat arbetat på distans i så stor utsträckning som varit 
möjligt. 

 hantera oro hos barn, elever, medarbetare och vårdnadshavare. 
 skapa en säker arbetsmiljö för de medarbetare som haft sin tjänstgöring över flera förskolor/skolor ur 

smittosynpunkt.  
 tillämpa och tolka olika myndigheters rekommendationer, riktlinjer och lagstiftning som ofta hamnat i 
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konflikt med varandra. Främst har det handlat om tolkning av regler kring arbetsmiljö, 
smittskyddslagstiftning och skollag/skolförordning. 

Valideringsutbildning barnskötare 
Under året har ett 30-tal medarbetare som arbetar i förskolan men saknar utbildning för att arbeta med barn, gått 
en valideringsutbildning för att bli barnskötare. Insatsen har börjat med en kartläggning för att identifiera vilka 
områden medarbetaren kan validera sig inom för att sedan läsa in de kompletterande utbildningsdelar som 
eventuellt återstår. Några av förvaltningens erfarna barnskötare har fungerat som valideringshandledare. Syftet 
med insatsen har varit att säkerställa en hög kompetens i förskolan och erbjuda utvecklingsmöjligheter för de 
medarbetare som arbetar i förskolan. 

Mellanledare i förskolan 
Inom ramen för kompetensutvecklingssatsningen Utmärkt undervisning har en roll som mellanledare införts i 
förskolans organisation under perioden 2021-2023. Mellanledare har en roll som ledare men verkar merparten 
av sin tid som förskollärare i barngrupp. Mellanledaren leder i samspel med sina kollegor och är en aktör för att 
skapa professionell utveckling genom kollegialt lärande. Tillsammans med rektor ska mellanledarna skapa 
förutsättningar på förskolan så att satsningen kommer all personal och alla barn till nytta. Kompetensutveckling 
för mellanledare leds av förvaltningens lektorer. 

Förvaltningen finansierar satsningen på mellanledare för att skapa bättre förutsättningar och ökad likvärdighet 
för alla förskolor. 

Nämndens kommentarer kring Coronapandemin. 
Under första delen av vårterminen hade elever i högstadiet perioder av heltids fjärr-och distansundervisning i 
enlighet med Smittskydds rekommendationer och gällande regelverk. Enskilda klasser i alla årskurser har under 
våren också haft tillfällig distans för att bryta smittkedjor. Vid några tillfällen har förskolor behövt stänga i syfte 
att minska smittspridning eller på grund av vikariebrist. 

Från höstterminens start gällde närundervisning som huvudregel. Utbrott av smittspridning i enstaka klasser i 
början av hösten innebar tillfällig fjärr- och distansundervisning för dessa elever. Därefter fanns inga behov av 
åtgärder fram till i början av december då den ökade smittspridningen i samhället även syntes i skolan och åter 
ledde till tillfällig fjärr- och distansundervisning för enskilda klasser. Praktiska förbyggande åtgärder i enlighet 
med Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska risk för smittspridning har under året varit 
aktuella och genomförts i alla verksamheter. 

I samband med övergång till distans har enheterna arbetat intensivt för att skapa upplägg som gynnar lärandet 
för eleverna i de olika årskurserna. 

Förskola & Grundskola har haft ett tätt samarbete med Smittskydd Halland när det gäller att bistå i deras 
smittspårningsarbete för att bryta smittkedjor inom vår verksamhet. Under hösten har Region Halland också fått 
möjlighet att använda våra skolors för att erbjuda 12-15 åringar vaccin mot covid-19. 

Den pågående pandemin har inneburit stort fokus på arbetsmiljöansvar för medarbetare och elever. Rutiner, t ex 
att anmäla fall av covid som tillbud, har tagits fram och implementerats. Arbetet med att göra riskbedömningar 
har utvecklats i hela organisationen. Centralt i allt arbete kopplat till pandemin har varit kommunikation för att 
informera om vad som gäller, smittläge och hur vi agerar. 

En effekt av allt som genomförts med anledning av covid-19 är att Förskola & Grundskola nu har utvecklat 
förmågan och skapat ytterligare lärdomar när det gäller att 

 använda digitaliseringens möjligheter i undervisning, möten och kommunikation 
 snabbt ställa om verksamhet vid behov, både när det gäller övergång till distansundervisning och 

omsorg för vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktig verksamhet om en verksamhet skulle 
behöva stängas 

 arbeta förebyggande för att erbjuda en miljö i förskolor och skolor som innebär friska barn, elever och 
medarbetare 
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2 Faktorer i omvärlden som påverkat oss under 2021 
Bestämmelser och konsekvenser med anledning av pandemin Covid-19 
Verksamheten inom Förskola & Grundskola har på flera olika sätt påverkats med anledning av pandemin, i 
korthet några av de viktigare. 

 Distansundervisning för kommunens högstadieelever 7-22 januari och  24 februari-5 mars. 
 Inställda nationella prov med undantag för proven i årskurs 3 i grundskolan. 
 Förändrade regler under året. Utifrån ett förändrat pandemiläge har det nationella regelverket förändrats 

under året. Det har gällt bla verksamheternas öppethållande och fjärr- och distansundervisning. 
 Extra statliga medel. Regeringen har beslutat om åtgärder med anledning av Covid-19 som inneburit en 

resursförstärkning. Det har varit kompensation för sjuklöneersättning och den så kallade skolmiljarden.  

En utmaning inom Förskola & Grundskola har varit att hantera förändringarna i sig, men också att utifrån att 
tillämpningar och tolkningar av myndigheter med olika lagstiftningar ibland har upplevts hamna i konflikt med 
varandra. Det har främst handlat om tolkning av regler kring arbetsmiljö, smittskyddslagstiftning och 
skollag/skolförordning. 

Förändring i lagar och förordningar 2021 (urval) 

Fokus på kunskap och bildning i nya kurs- och ämnesplaner 
Kursplanerna i grundskolan och vissa ämnesplaner på gymnasial nivå har reviderats. Syftet med ändringarna är 
att kvaliteten och likvärdigheten i undervisningen ska förbättras och att betygen ska bli mer rättvisande för 
eleverna. Ändringarna innebär att fakta och förståelse betonas tydligare och att det centrala innehållet anpassas 
när det gäller omfattning, konkretionsgrad och progression. Grundskolan ska tillämpa ändringarna från och med 
hösten 2022. Ändringarna bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. 

För att på bästa sätt förbereda för implementeringen har Förskola & Grundskola redan under 2021 påbörjat ett 
antal aktiviteter. Det har bland annat handlat om att ge information om förändringarna och erbjuda 
kompetensutveckling till rektorer. Det har också handlat om att lärare i grundskolan getts möjlighet att arbeta i 
ämnesgrupper via teams med syftet att få fördjupad kunskap om de mer specifika ändringarna i respektive 
ämne. Under våren 2022 kommer flera aktiviteter i syfte att ytterligare stödja implementeringen att ske både 
gemensamt inom Förskola & Grundskola och på skolenheterna. 

 
Möjlighet att införa betygssättning från årskurs 4 i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och från årskurs 
5 i specialskolan införs 
Ändringarna innebär att en rektor för sin skolenhet får möjlighet att besluta att betyg ska sättas från och med 
årskurs 4 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan och från och med årskurs 5 i specialskolan. Lärarna ska 
ges tillfälle att yttra sig inför beslutet. Rektorn ska snarast underrätta huvudmannen skriftligen om beslutet och 
huvudmannen ska anmäla det till Statens skolverk. 

Ett beslut om att tidigare betygssättning ska upphöra att gälla ska fattas i samma ordning som ett beslut om att 
införa tidigare betyg. Bestämmelser om betyg i skollagen och andra författningar ska gälla vid tidigare 
betygssättning men med vissa anpassningar till dessa årskurser.  Beslutet ska fattas senast den 30 april före det 
läsår då beslutet ska börja gälla. 

Ändringarna har sin grund i januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, 
Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna. 

Fortbildning av förskollärare för kompetens att undervisa i grundskolan införs 
Ändringen ger möjlighet för statliga universitet och högskolor att på uppdrag av Skolverket anordna 
uppdragsutbildning för fortbildning av förskollärare. Den nya statsbidragsförordningen ger dessutom huvudmän 
för förskoleklassen möjlighet att söka statsbidrag för kostnader de har för lön till förskollärare som deltar i sådan 
utbildning. Utbildningen ska syfta till att stärka kompetensen hos förskollärare som är verksamma i 
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förskoleklass att kunna undervisa i de första årskurserna i grundskolan och ge dem kompetens om elevers läs-, 
skriv- och matematikinlärning. Förordningarna har sin grund i januariavtalet, den sakpolitiska 
överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. 

Skolans undervisning om sexualitet, samtycke och relationer förstärks 
I läroplanerna förstärks skrivningar om sexualitet, samtycke och relationer. Ändringarna innebär bland annat att 
undervisningen i detta kunskapsområde ska ske återkommande och i högre grad bidra till att främja elevernas 
hälsa och välbefinnande samt stärka deras förmåga att göra medvetna och självständiga val. 

Det införs även nya skrivningar om motverkande av hedersrelaterat våld och förtryck. Dessutom finns nu för 
alla skolformer förstärkta skrivningar om jämställdhet som bland annat ska bidra till att motverka begränsande 
könsmönster och främja kvinnors och mäns lika rättigheter och möjligheter. Skolorna ska tillämpa ändringarna 
från och med hösten 2022. Ändringarna bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och 
Liberalerna. 

Tidsbegränsade bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen som bryter statistiksekretessen 
Efter den 1 juli 2021 publicerade Skolverket återigen statistik om skolenheter och huvudmän på samma sätt som 
tidigare. Bakgrunden till den tidigare sekretessen är att Statistiska centralbyrån (SCB) ändrade sin 
sekretesspolicy hösten 2019. SCB gjorde då bedömningen att uppgifter om elevers genomströmning och 
betygspoäng samt att elevsammansättningen hos en fristående skola är ekonomiska förhållanden och att de 
omfattas av statistiksekretess. Våren 2020 vann domen laga kraft och från den 1 september 2020 upphörde 
Skolverket att publicera ny statistik om fristående skolor. I mars 2021 la regeringen fram en proposition om 
tillfälliga ändringar i sekretesslagstiftningen, och i maj 2021 röstade riksdagen ja till propositionen. 
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3 Uppföljning mål 

3.1 En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i 
Beslutats av 
Kommunfullmäktige 

Fokusområden 
- I Kungsbacka finns attraktiva bostäder med inspirerande byggnadsmiljö för olika behov, generationer och 
livsstilar. 
- Kungsbacka har välkomnande och trygga miljöer. 
- I Kungsbacka finns mötesplatser för samvaro, rekreation, upplevelser och kreativa utbyten. 

Sammanfattning av nämndens arbete med målet 
Förskola och Grundskola i Kungsbacka kommun har gott renommé. Det är en god grund för att såväl 
medborgare som arbetsgivare ska etablera sig och stanna kvar i kommunen. 

Att säkerställa en lärmiljö där elever trivs, är trygga och når målen för utbildningen ingår i Förskola & 
Grundskolas uppdrag enligt styrdokumenten. Det är därmed en del i all vår planering och alla medarbetares 
dagliga arbete. 
Ett konkret verktyg i arbetet för trygghet är varje enhets plan för att motverka kränkande behandling som 
revideras årligen. Barn och elever är delaktiga i arbetet. 

Trygghetsfrämjande åtgärder med anledning av covid 19 
I enlighet med gällande rekommendationer och regelverk från regering, Folkhälsomyndigheten och Smittskydd 
Halland har vi under året haft tillfällen med stängda lokaler och fjärr-och distansundervisning. I samband med 
övergång till distans har enheterna arbetat intensivt för att skapa upplägg som gynnar lärandet för eleverna. 
Rutiner finns för att säkerställa omsorgs för barn vars vårdnadshavare arbetare inom samhällsviktig verksamhet 

Praktiska förbyggande åtgärder i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska risk för 
smittspridning har varit aktuella och genomförts. Förvaltningen har ett etablerat samarbete med Smittskydd 
Halland när det gäller att bistå i deras smittspårningsarbete för att bryta smittkedjor inom vår verksamhet. 

Rutiner och stöd för insatser kopplat till vårt arbetsmiljöansvar för medarbetare och elever har tagits fram och 
implementerats, handlar till exempel om att arbetet med att göra riskbedömningar har utvecklats i hela 
organisationen och tillbudsanmälningar kopplat till covid. 

En effekt av allt som genomförts är att Förskola & Grundskola har utvecklat förmågan och skapat ytterligare 
lärdomar när det gäller att 

 arbeta förebyggande för att erbjuda en miljö i förskolor och skolor som innebär friska barn, elever och 
medarbetare 

 snabbt ställa om verksamhet vid behov, vid distansundervisning och att erbjuda omsorg vid behov i 
enlighet med samhällsviktig verksamhet om en verksamhet skulle behöva stängas 

 bidra till trygghet genom god kommunikation. 
 använda digitaliseringens möjligheter såväl när det gäller i undervisning som i all annan verksamhet 

Upplevelsen av trygghet 
Att känna sig trygg i skolan är en förutsättning för att kunna lära. En bild av upplevelsen av trygghet får vi 
genom enkäter bland elever och vårdnadshavare. Enkäten sänds till elever i årskurs 2, 5 och 9. Årets enkät visar 
att 84 procent av eleverna i årskurs 9 instämmer helt eller delvis till påståendet Jag känner mig trygg i skolan. 

I årskurs 5 är motsvarande andel 88 procent. Bland elever i årskurs 2 är det 91 procent som tycker att påstående 
stämmer helt och hållet eller delvis. 
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I april kom resultatet av Lupp-enkäten för 2020, Lokal utveckling av ungdomspolitiken. I enkäten svarar bl a  
ungdomar i årkurs 8 på frågor inom olika områden, t ex trygghet i skolan. Respektive skola får rapport över sitt 
resultat och stöd att gå igenom det av utvecklare från Kultur & Fritid. 

Det pågående långsiktiga arbetet inom FGs fokusområden Jämställd utbildning, Matematiskt lärande och 
Utbildningens kvalitet syftar till att säkerställa att de barn som lämnar oss har stora valmöjligheter men även att 
de ska må bra genom att uppleva en stark självkänsla och god hälsa. 

Under 2021 har en digital utbildning för chefer och medarbetare har tagits fram med syftet att vara ett stöd i 
enhetens arbete för att motverka kränkande behandling. 

Planering för att möta behov av platser i förskola och skola 
Inom Förskola & Grundskola pågår kontinuerligt planering av utbildningslokaler så att de matchar behov utifrån 
kommunens befolkningsprognos och utbyggnad. Nämnden fastställde i juni Strategi för försörjning av 
utbildningsplatser. Syftet med strategin är att genom en strukturerad och beslutad grund arbeta med likvärdig 
och tydlig skolstruktur där “Ett Kungsbacka” är ett ledord. Strategin tillsammans med vårt Koncept för 

utbildningslokaler ger inriktning och grund i arbetet med att tillhandahålla utbildningsplatser. 

Exempel på genomföranden under 2021 är ombyggnad av Smedingeskolan, om och tillbyggnad av 
Frillesåsskolan samt nya förskolan Sommarlust i centrala Kungsbacka som inneburit att vi kunnat lämna äldre 
lokaler. Vidare har nämnden beslutat om en ny organisering av Åsa Gårdsskola i syfte att säkerställa skolplatser 
för alla elever i Åsa från och med höstterminen 2022. 

Förvaltningen har utrett och redovisat arbetet med pedagogisk omsorg under obekväm tid; kväll, natt och helg 
för nämnden. Redovisningen innefattar nuläge och juridiska förutsättningar. Förskola & Grundskola erbjuder 
efter prövning av vårdnadshavares behov omsorg under kvällar och helger. 

Indikatorer Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Målvärde 
2021 

Bäst att leva, Kungsbackas placering i 
ranking av Sveriges kommuner enligt 
Tidningen Fokus. 

24 15 5 3 <20 

Invånarnas helhetsbedömning av kommunen 
som en plats att bo och leva på. SCB:s 
medborgarundersökning, Nöjd Region-index, 
NRI, skala 0–100. 

72 68 69  * 

Antal påbörjade bostäder  501 234  550 

Antal färdigställda bostäder  418 248  430 

Trygghetsindex för hur kommuninvånarna 
bedömer tryggheten (SCB:s 
medborgarundersökning, skala 0-100) 

64 60 59  * 

Invånarnas uppfattning om möjligheterna till 
fritidsaktiviteter i kommunen (SCB:s 
medborgarundersökning, index i skala 0–
100). 

66 66 65  * 

Jag känner mig trygg i skolan (åk 5) 87% 90% 86% 88%  

Jag känner mig trygg i skolan (åk 9) 90% 85% 87% 84%  
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3.2 En hållbar utveckling och en hälsosam miljö 
Beslutats av 
Kommunfullmäktige 

Fokusområden 
- Kungsbacka växer med en långsiktigt hållbar ekonomi. 
- Kungsbacka ska anpassa miljöarbetet till de nationella miljömålen och globala hållbarhetsmålen samt 
Borgmästaravtalet. 
-Unga i Kungsbacka mår bra såväl fysiskt som psykiskt. 

Sammanfattning av nämndens arbete med målet 
Riktat medel till alla högstadieskolor för att arbeta med de elever som ej var behöriga höstterminen 2020. 

 Av 166 elever blev 81 elever behöriga. 78 obehöriga men 118 fick ett högre meritvärde, uppföljning av 
insatser i oktober med rektorer.  

Distansundervisning under pandemin 

 För en del elever gav detta en högre närvaro och en ökad måluppfyllelse. Dessa elever har haft 
svårigheter att närvara eller besvärligt i sina sociala relationer. 

 Vi behöver uppmärksamma andra elevers välmående då kvalitativa underlag visar att en del elever 
tappat motivation, rutiner och saknat sina sociala relationer. 

 Organisationen måste nu fokusera på grupp, individ och relationer under exempelvis mentorstiden och i 
den ordinarie undervisningen. 

Utvecklat former för digitala möten 

 Tillsammans har förvaltningen utvecklat mötesformer i Teams. Vi har ökat antalet digitala möten både 
gällande elever, vårdnadshavare och personal. 

 Resultat effektivare möten, ingen miljöpåverkan, större verktygslåda. 

Elevhälsa 

 Bildat nätverk för kuratorer där en kurator och rektor per pedagogiskt område som arbetar för en ökad 
likvärdighet mellan enheter och pedagogiska områden. 

 Satsat på en gemensam utbildning för alla kuratorer gällande psykisk ohälsa. 
 Kompenserat skolsköterskeorganisationen med en förstärkning utifrån arbetsbelastning i Covid. Effekt 

att säkerställa att det ordinarie arbetet med exempelvis basprogram hanns med. 
 Ny MLA för psykologerna för att säkerställa kvalitet och likvärdighet. 

Närvaro 

 Det samlade greppet om närvarostatistik och handlingsplan på varje enhet har nu gett effekter för 
rektors möjlighet att ta ansvar och följa upp. Detta arbete återstår att göra i förskolan. 

 Den förväntade ökningen av närvaro är omöjlig för oss att se i pandemiåret då elever haft högre 
frånvaro och undervisats på distans. 

Betygsstatistiken för blivande årskurs 9 är något nedåtgående men stabil trots pandemi. 

Indikatorer Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Målvärde 
2021 

Koldioxidutsläpp från övriga sektorer än 
industrin i ton per invånare. (Källa: Sveriges 
Ekokommuner) Värdet för 2018 publiceras 
under hösten 2020. 

2,2    1,9** 
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Indikatorer Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Målvärde 
2021 

Antal resor per invånare gjorda med 
kollektivtrafik. (Källa: Sveriges 
Ekokommuner) 

73 74 45  77 

Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken 
(%) (Källa: Sveriges Ekokommuner) 68% 95% 100%  99% 

Andel förnybar och återvunnen energi i 
kommunala lokaler (%) (Källa: Sveriges 
Ekokommuner) 

99% 99% 99%  99% 

Transportenergi i kilowattimmar (kWh) för 
kommunens tjänsteresor med bil per 
årsarbetare. (Källa: Sveriges Ekokommuner) 

427 354 328  340 

Koldioxidutsläpp från kommunens 
tjänsteresor med bil i ton per årsarbetare. 
(Källa: Sveriges Ekokommuner) 

0,17 0,14 0,1  0,1 

Andelen elever som skattat sin egen 
livstillfredsställelse som god eller mycket god 
under elevhälsosamtalet,  ÅK 4 i % -
 Flickor.(Elevhälsan i Kungsbacka utvecklar 
metod utifrån hälsosamtal med elever.) 

91% 89% 85%  90% 

Andelen elever som skattat sin egen 
livstillfredsställelse som god eller mycket god 
under elevhälsosamtalet,  ÅK 4 i % - Pojkar. 
(Elevhälsan i Kungsbacka utvecklar metod 
utifrån hälsosamtal med elever.) 

91% 90% 88%  90% 

Andelen elever som skattat sin egen 
livstillfredsställelse som god eller mycket god 
under elevhälsosamtalet,  ÅK 8 i % -
 Flickor.(Elevhälsan i Kungsbacka utvecklar 
metod utifrån hälsosamtal med elever.) 

75% 73% 70%  80% 

Andelen elever som skattat sin egen 
livstillfredsställelse som god eller mycket god 
under elevhälsosamtalet,  ÅK 8 i % -
 Pojkar.(Elevhälsan i Kungsbacka utvecklar 
metod utifrån hälsosamtal med elever.) 

88% 81% 84%  90% 

Andelen elever som har skattat sin egen 
livstillfredsställelse som god eller mycket god 
under elevhälsosamtalet, Gymnasiet ÅK 1 i% 
- flickor. 

 58% 70%  71% 

Andelen elever som har skattat sin egen 
livstillfredsställelse som god eller mycket god 
under elevhälsosamtalet, Gymnasiet ÅK 1 i% 
- pojkar. 

 61% 80%  81% 

3.2.1 Utbildningen ska främja barns och elevers välmående och öka närvaron 

Beslutats av 
Nämnd 
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Nämndens bedömning 
 Vi har inte nått målet men är på rätt väg 

Kommentar på nämndmål 
Negativ och olämplig tolkning av utgångspunkter i bedömning och betygssättning har lett till stress och upplevd 
ökad psykisk ohälsa hos allt för många elever. Nya kursplaner och nytt Allmänt råd för Grundskolan och för 
grundsärskolan  kommer att vara utgångspunkt för utvecklingsarbete kommande år. Att elever får en balans i 
sina studieambitioner och till livet i övrigt kommer att gynna välmående. 

Under det gångna pandemiåret har skolans betydelse för elevernas sociala utveckling och behov av samvaro fått 
stort fokus. Att få träffa sina vänner och lära tillsammans med dem har verkligen blivit viktigt. Samtidigt har 
den distansundervisning vi bedrivit fungerat väl och vi kan inte se några stora negativa effekter i elevernas 
resultat. De digitala kompetenserna har också fått en positiv utveckling. 

Det har varit hög sjukfrånvaro bland elever från och till under året. Det har varit många olika orsaker till 
sjukdomar och alla har hållit sig hemma vid minsta symptom. Det är dock svårt att överblicka konsekvenserna 
av frånvaron ännu. 

Kemikaliehantering i fritidshemmet och i grundskolan. Arbetet med plan och stödmaterial "Kemikaliesmart 
förskola och skola" är snart klart för utrullning. 

Vi har genomfört fortbildning om Barns rättigheter och Barnkonventionen som lag.  Att hävda barns rätt och att 
barnens röst ska höras i alla sammanhang är helt självklart. 

Samtalsledare i SIP har utbildats i "En dörr in" samarbetet. Tillsammans med BUP har också rektorer och 
elevhälsa uppdaterat sina rutiner om samarbete. 

LUPPen undersökningen är viktig utgångspunkt för varje rektors trygghetsarbete tillsammans med sin 
elevhälsoorganisation. 

Detta målområde är alltid angeläget att jobba med för hela vårt verksamhetsområde. Vi kan konstatera att vi 
trots "Pandemi år" ändå upprätthåller våra ideal om utmärkt undervisning, om hög trivsel och om god trygghet.  

3.3 Bästa företagsklimatet i Västsverige 
Beslutats av 
Kommunfullmäktige 

Fokusområden 
- Kommunen är en möjliggörare för entreprenörer och företagsamma människor. 
- I Kungsbacka får vi nya arbetstillfällen och snabb etablering både för individer och företag genom samverkan 
mellan näringsliv och utbildning. 

Kommunövergripande bedömning 
 Vi har inte nått målet men är på rätt väg 

Sammanfattning av nämndens arbete med målet 
Enligt läroplanerna och regeringens nationella strategi ska entreprenörskap löpa som en röd tråd genom hela 
utbildningssystemet, från förskola till universitet. Studie- och yrkesvägledningen är hela skolans ansvar. Barn 
och elever ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sina förmågor att arbeta såväl självständigt 
som tillsammans med andra. Detta för att utveckla kompetenser som samhället i framtiden kommer att behöva. 

Våra barn och elever behöver få ytterligare arbetslivskontakter under sin skoltid. Under året har 
omvärldsbevakning kring detta utfört inom ramen för ett prioinitiativ. 

Huvudmannen för skolverksamheten ansvarar för att praktisk arbetslivsorientering (prao) anordnas för alla 
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elever under sammanlagt minst tio dagar från och med årskurs 8. Syftet med prao är att eleverna ska få 
kunskaper om arbetslivet inför kommande studie- och yrkesval. Prao för en elev ska i första hand anordnas på 
en arbetsplats och i andra hand genom att eleven deltar i undervisning på ett yrkesprogram i gymnasieskolan. 

Kungsbacka har på grund av Coronaläget har praon pausats även under våren 2021. Utvecklingsledare har dock 
arbetat fram alternativt material för skolorna att arbeta med under skolornas praoveckor. 
Under hösten 2021  genomfördes praon som tidigare kompletterad med stödmaterial till skolorna. 

Förskola & Grundskola samarbetar med alla fristående skolor, förskolor, fritidshem och pedagogiska 
omsorgerna (dagbarnvårdare) genom enhet Myndighet. Detta sker genom att bjuda in till dialogmöten för 
fristående huvudmän och chefer. Syftet är att ge råd och vägledning samt utöva viss insyn. 
Förvaltningsledningen har haft en god dialog med ledningen för Internationella Engelska Skolan (IES) i 
samband med deras etablering i Kungsbacka. Vi har haft en god rutin för överlämning av elevernas 
kunskapsutveckling. 

Andra delar där Förskola & Grundskola bidrar till målet är att: 

 FG driver olika insatser för att attrahera och rekrytera personal och ledare. Vi har traineeprogram för 
både lärare och ledare. Vi arbetar aktivt med kompetensutvecklingsinsatser för att stärka vår verksamhet 
samt för att behålla personalen i Kungsbacka. 

 FG arbetar hårt med vårt varumärke genom att erbjuda en kvalitativ förskola och skola som vilar på 
vetenskaplig grund. 

 FG deltar i nätverkande med olika aktörer inom regionen och nationellt och lyfter då alltid vår 
verksamhet och vår kommun. 

 FG erbjuder alltid förskola utan oskäligt dröjsmål 
 FG arbetar brett med digital utveckling för att bidra till bästa förutsättningar för innovation och 

samarbete. I flera av dessa delar är vi kopplade till Universitet och Högskolor. 
 FG har utbildat flera medarbetare bl a avdelningen för Kvalitet & Utveckling kring innovation. 

Indikatorer Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Målvärde 
2021 

Insikt, SKRs servicemätning av 
kommunernas myndighetsutövning för 
företag. Nöjd-kund-index utifrån sammanvägt 
betygsindex 0-100, för hur företag i 
kommunen bedömer Kungsbacka kommuns 
myndighetsutövning, vilket är en viktig del av 
företagsklimatet. 

63 62 62 66 70 

Svenskt Näringslivs attitydundersökning av 
kommuners företagsklimat. Medelvärde 
utifrån skala 1-6, där företag bedömer 
företagsklimatet i Kungsbacka kommun. 

3,2 3,4 3,3  3,6 

3.4 I Kungsbacka utvecklas vi hela livet 
Beslutats av 
Kommunfullmäktige 

Fokusområden 
- Barn och ungdomar utvecklas för att nå sin fulla kapacitet och god självkänsla. 
- I Kungsbacka stärks individens och familjens egen förmåga att ta hand om sitt liv. 
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Kommunövergripande bedömning 
 Vi har inte nått målet men är på rätt väg 

Sammanfattning av nämndens arbete med målet 
Jämfört med föregående år blev färre elever behöriga till gymnasieskolan och det genomsnittliga meritvärdet 
blev lägre. Variationen i betygsutfall ökade mellan skolenheterna vilket kan beskrivas som en viss minskad 
likvärdighet i betygsutfall. 

I årets brukarundersökning är det fortsatt en högre andel elever i årskurs 9 som upplever att de kan nå 
kunskapskraven om de försöker (92% 2020 och 2021 jämfört med 74% 2018). Det går inte att dra några säkra 
slutsatser om orsaker. Analysarbete utifrån elevenkät och LUPP enkät görs på varje enhet inom ramen för det 
systematiska kvalitetsarbetet. 

Inom den pedagogiska forskningen pekas ett antal riktningsgivare ut för en framgångsrik skolutveckling. Det 
handlar om ett tydligt pedagogiskt ledarskap, systematisk och skolbaserad kompetensutveckling, samspel i 
förbättringsarbetet och utveckling av lärande professionella gemenskaper. Det är dessa tillsammans med en 
ständig utveckling av undervisningen som ger en långsiktig framgångsrik skolutveckling med förbättrad 
måluppfyllelse som effekt. Med utgångspunkt i detta pågår flera gemensamma utvecklingsinsatser. 

Fokusarbete 
Utifrån analys av tidigare resultat i det systematiska kvalitetsarbetet och aktuell forskning har tre områden 
identifierats som kommer ha ett särskilt fokus inom Förskola & Grundskola perioden 2020-2025. Det handlar 
om Jämställd utbildning, Undervisningens kvalitet samt Matematiskt lärande. Under 2020 och 2021 har fokus 
legat på att ge stöd för enheternas analys- och kartläggningsarbete samt erbjuda kompetensutveckling. 

Dialog för utveckling 
Under flera år har dialogen varit en uttalad metod i Förskola & Grundskola för ökad måluppfyllelse. Den ligger 
väl i linje med utvecklingen mot en mer tillitsbaserad styrning och chefers utvecklande ledarskap. Under 2021 
har dialogerna kompletterats med förväntansdialog i grupp där syftet är att ytterligare stimulera det pedagogiska 
ledarskapet till konkreta ledarhandlingar för barn och elevers ökade måluppfyllelse. Det är också ett sätt att 
stärka det systematiska kvalitetsarbetet med kvalitativt underlag för att bättre kunna identifiera 
utvecklingsområden. 

Undervisning på vetenskaplig grund 
Alla grundskolor och förskolor kommer delta i en flerårig kompetensutvecklingsinsats utifrån undervisningens 
kvalitet. Den riktar sig till rektorer, förstelärare i grundskolan och mellanledare i förskolan och leds av våra 
kommunlektorer. Den ska ge ytterligare stöd för det distribuerade ledarskapet och enheternas egna identifierade 
utvecklingsarbeten. 

I det systematiska kvalitetsarbetet har huvudmannen identifierat ett behov av en gemensam definition för 
kvalitet i undervisningen. En insats kring detta är planerad inför våren 2022. 

Indikatorer Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Målvärde 
2021 

Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9. 
Meritvärdet utgörs av summan av de 17 
bästa betygen i elevens slutbetyg och kan 
max vara 340. 

240 238 246 239,2 245 

Arbetslöshet för ungdomar 16–24 år i 
kommunen. (Källa: Arbetsförmedlingen och 
SCB) 

3% 2,2% 2,8%  2,8% 
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Indikatorer Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Målvärde 
2021 

Självkänsla och framtidstro för 
gymnasieelever år 2, index med skala 0–10 
enligt Skolenkäten som genomförs enligt 
Skolinspektionens skolenkät. Enkäten 
genomförs vartannat år. 

 7,3  7,8 7,6 

Genomsnittligt betygspoäng för gymnasiets 
avgångselevers betygspoäng som kan vara 
max 20. 

13,9 13,8 14 14,3 14 

Andel vuxna personer som inte återkommit 
till försörjningsstöd inom ett år efter avslutat 
försörjningsstöd (%) 

73% 78% 82%  90% 

3.4.1 Undervisningen ska utgå från positiva förväntningar för hög måluppfyllelse 

Beslutats av 
Nämnd 

Fokusområde 
- Rätt till likvärdig utbildning utifrån kön och socioekonomiska förutsättningar. 
- Kollegialt lärande, utbyte och utbildning på vetenskaplig grund 

Nämndens bedömning 
 Vi har inte nått målet men är på rätt väg 

Kommentar på nämndmål 
Ekonomistyrning, vi har i statsbidraget för en likvärdig skola fördelat medel till de skolor som har de största 
behovet samt gjort en generell satsning på lågstadiet för tidiga insatser. 

Resultat: En förstärkning av elevhälsan. Skolorna arbetar med intensivperioder, grupperingar. Flest insatser 
ligger på läsa och skriva färre på matematik. Detta kan bero på att vi har flest specialpedagoger/speciallärare i 
svenska anställda i kommunen. Det går inte att utröna att det påverkar elevernas resultat, det är ett för kort 
perspektiv. 

Kartläggningsmaterialet och bedömningsstödet i Läsa, Skriva, Räkna garantin har implementerats och stöd i 
arbetet med detta organiseras till skolorna från avdelning Kvalité och Utveckling. Kartläggningsmaterialet har 
följts upp och redovisats på huvudmannanivå. Syftet med insatserna är att göra tidiga och träffsäkra 
anpassningar av undervisningen. Detta arbete fortsätter. 

Resultat: 

Tillsammans med våra lektorer fortsatt utbildningen Utmärkt undervisning som nu är sista omgången för 
grundskolor och första omgången för våra förskolor. 

I utvecklandet av det Systematiska kvalitetsarbetet har vi ordnat förväntansdialoger för att bättre följa resultaten 
av måluppfyllelsen. I samband med dessa utvecklade vi ett analysformulär för huvudman tydligare ska kunna 
sammanställa och analysera enheternas samlade analyser. 

3.5 Ett medskapande samhälle och öppen attityd 
Beslutats av 
Kommunfullmäktige 
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Fokusområden 
- I Kungsbacka skapar vi förutsättningar för invånare, kunder och företag att vara medskapande i att utforma det 
goda livet. 
- Invånare, företag och besökare känner sig alltid välkomna, sedda och korrekt bemötta i kontakt med 
kommunen. 
- Digitaliseringen gör att vi hittar smartare tjänster och effektivare arbetssätt. 
- Kungsbacka kommun är en attraktiv arbetsgivare med modiga och medskapande medarbetare och ledare. 

Kommunövergripande bedömning 
 Vi har inte nått målet men är på rätt väg 

Sammanfattning av nämndens arbete med målet 
Vi har fortsatt att vårda vårt varumärke; vi har gott rykte, hög kvalitet, höga elevresultat. Det ger oss en god bas 
för att vara en attraktiv arbetsgivare för både befintliga och framtida medarbetare. 

En förutsättning för att vara en modig och medskapande medarbetare är att känna sig trygg i sin roll och sitt 
uppdrag. Vi erbjuder därför olika inriktningar av vidareutbildning för legitimerade medarbetare, medarbetare 
som inte omfattas av legitimationskrav samt chefer. Det görs bland annat genom externa studier på arbetstid, 
interna utbildningar men också genom ett kollegialt läraren. Att kontinuerligt erbjuda kompetenshöjande 
insatser bidrar till att våra medarbetare blir modigare i sin profession och medskapande till en förbättrad 
verksamhet. 

I årets HME-enkät (Hållbart medarbetarengagemang) fick förvaltningen ett totalindex på 82  (jmf Kungsbacka 
kommun 78) vilket är en liten ökning från förra mätningen där motsvarande index var 81. Förvaltningen hade 
genomgående höga resultat på samtliga HME-områden, motivation, ledarskap och styrning. På frågan om 
respondenten skulle rekommendera Kungsbacka kommun som arbetsplats svarade en tredjedel att de skulle 
rekommendera kommunen  och en tredjedel att de inte skulle rekommendera kommunen som arbetsgivare. 
Medelvärdet av svaren är dock sju på en tiogradig skala. 

Indikatorer Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Målvärde 
2021 

Nöjd-inflytande index för hur 
kommuninvånarna bedömer möjligheterna till 
inflytande. (SCB:s medborgarundersökning, 
0-100). 

47 43 41  * 

DIMIOS, digital mognad och grundläggande 
digitala förutsättningar. Ny indikator från och 
med år 2020 

     

Hållbart medarbetarengagemang, ett index 
för medarbetarnas samlade uppfattning om 
områdena motivation, ledarskap och styrning, 
skala 1-100 enligt Medarbetarenkäten. 
Mätningen görs vartannat år. 

76  77,8  79 

Jämställdhetsindex, Jämix. Antal poäng av 
max 180. Jämix beräknas utifrån nio 
nyckeltal med skala 1–20. 

77 91 91  91 
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4  Uppföljning direktiv 

4.1 Samarbetet med förvaltningen för Service ska utvecklas när det gäller 
skolmatens kvalitet och utbud 

Kommentar 
Förskola & grundskola driver tillsammans med service måltider en Utvecklingsgrupp med enhetschefer från FG 
och måltid, rektorer samt ekonomer. I detta forum hanterar vi övergripande frågor som berör måltiderna. 
Exempel på sådana frågor är arbetet med att ta fram gemensamma tjänstebeskrivningar som förtydligar innehåll, 
utbud och service i samband med måltiderna. Det kan även vara verksamhetsfrågor som sommaröppen 
verksamhet eller hur vi hanterar verksamhet i samband med Pandemin. 

Service måltider driver sedan drygt 1 år tillbaka ett projekt för att minska matsvinnet i kök och servering. Det är 
ett arbete bygger på ett samarbete mellan Service måltider och Förskola & grundskola. 

4.2 Samarbetet med andra som arbetar med ungas hälsa, såväl inom 
kommunen som utanför - till exempel inom region Halland, ska 
utvecklas 

Kommentar 
Tillsammans för varje barn utgör nu ett av flera verktyg i arbetet med elevernas hälsa och skol-resultat på 
förskolor och skolor. Målet är att vi med samordnade resurser och insatser ska öka antalet elever som når 
måluppfyllelse efter grundskolan samt möta elever på gymnasiet i ett tidigt skede för att fler ska nå individuell 
måluppfyllelse. 

Förvaltningarna För- och grundskola (FG), Kultur och fritid (KFT), Gymnasie- och arbetsmarknad (GA), 
Individ- och familjeomsorg (IF) på Kungsbacka Kommun driver utvecklingsarbetet för att hitta arbetsprocesser 
och verktyg som gör det enklare för våra funktioner att samverka där även Region Halland (Kungsbacka 
Vårdcentral och BVC) och Ungdomsmottagningen ingår. 
Äldre teamet har utökats med funktioner från hälso och sjukvård (ungdomsmottagningen och vårdcentralen). I 
yngre teamet ingår en representant från BVC i samma område. 
Andra parter som ingår i samverkan utan att delta i ett fast team: 
- Etableringen 
- Utvecklare på FG som arbetar med problematisk skolgång. 
- Region Halland, E väg in 
- KAA 

Teamen samordnas av förskola och skola som är navet i det förebyggande arbetet. Vi vill framåt fortsatt stärka 
det förebyggande och främjande arbete. 

Effekt: ökat samarbete intern och externt och utökning med två nya team under året. 

SSPF, samarbete mellan skola, polis, socialtjänst och fritid. Detta forum arbetar brottsförebyggande med barn 
och elever som befinner i riskmiljö. 

Effekt: Samarbetet är välfungerande och vi har etablerat relationer som underlättar vid svårigheter. 

En dörr in ett samarbete på strukturell nivå mellan chefer i de olika förvaltningarna och regionen. Gruppen 
ansvarar för att SIP samarbetet fungerar och ansvarar även för kompetensutveckling. Vi har genomfört 
kompetensutveckling samt informationsträff med alla rektorer. 

Effekt: SIP är ett stöd och används vid behov. 
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BRÅ samarbete mellan kommun och polis. Arbetar med medborgarlöftet och Priomålet en trygg kommun. 

Vi har nått målet med att åstadkomma ökat samarbete. 

4.3 Redovisning av resurser för elever i behov av särskilt stöd, med fokus 
på framgångsfaktorer 

Kommentar 
En redovisning av Gullregnsskolans förebyggande och främjande arbete med fokus på tillgänglig undervisning 
som ger välmående och trygghet, presenterad av rektor Jasmina Sandlund genomfördes för nämnden. Den 
sociala gemenskapen är en viktig faktor i lärandet och detta är en av anledningarna till att man hart fokus på 
förhållningssätt och klassrumskommunikation. Man arbetar för en positivt lärandeidentitet. Sociala varelser, här, 
eleverna, lär med och utav varandra. Skolan har satsat på hur man kan utveckla undervisningen genom att bland 
annat förstärka med Fokuspedagog och Specialpedagog. Att utveckla undervisningen innebär också att se över 
den tillgängliga lärmiljön. vad säger miljön och vad vill vi att den ska bjuda i till för våra elever? Vi gör 
framsteg och är på god väg att nå målet. 

4.4 Redovisning av situationen för nyanlända elever 
Kommentar 
Under året redovisades läget kring nyanlända på våra skolor och förskolor. Några av de punkter som 
redovisades var: 

 Behovet av kontinuitet i sin skolgång för alla elever. Detta är svårt att åstadkomma för de barn och 
elever som bott i kommunens Tempohus under 24 månader och ej funnit en egen bostad. 

 Det fanns 272 nyanlända på våra grundskolor i september 2021. (2,69% av alla elever) På 
Tingbergsskolan, Kollaskolan och Hålabäcksskolan är andelen nyanlända strax över 5% och på en 
Älvsåkerskolan är andelen strax över 9%. 

4.5 Redovisning av engelska i timplanen. 
Kommentar 
Redovisning av för- och nackdelar med start av undervisning i engelska i lågstadiets olika årskurser. 
Redovisades i nämnden 21 april 2021. 

I redovisningen framgick att: 

 10 skolor har valt att starta med engelska i årskurs 1, 6 skolor i årskurs 2 och 2 skolor i årskurs 3. 
 Tillgången på legitimerade och behöriga lärare i engelska i lågstadiet verkar vara god. I utfallet har dock 

eleverna jämfört med andra ämnen en lägre andel behöriga som undervisar i engelska. 
 Rektorerna uttrycker inte någon tydlig gemensam åsikt om elevers måluppfyllelse kopplat till i vilken 

årskurs engelskundervisningen startar. 
 Forskningsgenomgången visar inte på ett tydligt sätt en generell slutsats om fördelar med att förlägga 

mer av tilldelad tid till åk 1. Tydligast i forskningsgenomgången framträder bilden av en engagerad och 
kompetent lärare med en varierad undervisning som den främsta framgångsfaktorn för kvalitet i 
undervisningen. 
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4.6 Redovisning av hur arbetet med läsinlärning går till. 
Kommentar 
Redovisningen beskriver det som kanske är skolans viktigaste uppgift, att lära barn att bli goda läsare. Förskolan 
förbereder läsinlärningen genom att utveckla den språkliga medvetenheten hos barnet. Våra styrdokument ger 
en tydlig anvisning om varje steg i läsutvecklingen genom skolan. Detta gäller även skrivutvecklingen som 
löper parallellt. I Kungsbacka arbetar vi för uppfylla garantin för tidiga insatser. Detta innebär att alla elever ges 
förutsättningar för god läsutveckling. Vi är inte i mål  ännu men är på god väg. 

4.7 Utbildningsdag för nämnden inriktad på vetenskaplig grund och 
kollegialt samarbete. 

Kommentar 
Dagen genomfördes av verksamhetschefer och lektorer 25/8 och tema var vetenskaplig grund i förhållande till 
vårt fokusarbete samt till vår lokalplanering. 

4.8 Utbildning för nämnden inriktad på hur kränkande behandling uppstår 
och hur den kan bekämpas. 

Kommentar 
En information om detta hölls på nämndens möte 23 september i form av genomgång av regelverk samt 
exempel från skolors arbete. 

4.9 Utredning av pedagogisk omsorg på kvällar och helger. 
Kommentar 
Förvaltningen har organiserat pedagogisk omsorg på kväll och helg i Signeshus förskola i centrum. 
Verksamheten har öppet vardagskvällar till kl. 22.30 och dagtid på lördagar och söndagar. 

Ansökan om plats och prövning av behov görs via personal i förvaltningen som hanterar samtliga ansökningar 
och placeringar i förskola och fritidshem. Verksamheten riktar sig till barn och elever i åldern 1-13 år. 

Utredningen visade hur övriga GR kommuner valt att möta behov av omsorg på annan tid samt kostnader för 
verksamheten i Förskola & Grundskolas förvaltning i Kungsbacka. 

Förvaltningen gör bedömningen att verksamheten möter de behov som invånarna i Kungsbacka har och ser 
inget behov för närvarande av att utöka öppettider. 

4.10 Utredning av behov av socialpedagoger i Kungsbackas skolor. 
Kommentar 
Förvaltningen har generellt sett en hög andel legitimerade grundskolelärare i dagsläget. men lärarprognosen ger 
dock att det på sikt kommer att bli en större brist på legitimerade lärare i hela riket. Därför pågår ett arbete 
kontinuerligt arbete kring hur vi kan möjliggöra för alla elever att möta legitimerade lärare i sin utbildning. En 
del i arbetet är att utreda behovet av läraravlastande kompetenser så att andelen lärare räcker till för den 
undervisningen som våra elever har rätt till. En sådan kompetens kan vara socialpedagogisk kompetens. 

Förvaltningen har i dagsläget sju anställda socialpedagoger i grundskolan. Det finns även ett antal medarbetare i 
förvaltningen som utför motsvarande uppdrag men där befattningstiteln är en annan. Den enskilda rektorns 
bedömning kring specifika behov ligger till grund för i vilken omfattning behovet av socialpedagogisk 
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kompetens finns. 

4.11 Redovisning av åtgärder och effekter med anledning av pandemin. 
Kommentar 
Pandemin har påverkat verksamheterna under hela året, så väl i det operativa arbetet som ekonomiskt. 
Förvaltningen har noga följt riktlinjer och rekommendationer från myndigheter och sjukvård och kontinuerligt 
informerat chefer, personal, vårdnadshavare och nämnd. Under kortare perioder har skolans lokaler varit 
stängda som en åtgärd för att förhindra smittspridning, då har eleverna undervisats via fjärr- och 
distansundervisning. 

4.12 Redovisning av karriärstjänstreformen. 
Kommentar 
Från Ht 21 kom ett nytt fördelningssystem från skolverket gällande statsbidraget. Det innebär att Kungsbacka 
kan få ytterligare ekonomiskt stöd (5000 kr/månad) till Karriärtjänster. Det nya stödet innebär följande 
möjligheter till bidrag: 

GA: 37 positioner. 
FG: 125 positioner 

1 position= 5000kr/månad 

Idag, har vi i FG 111 positioner (inkl. 3 lektorer), rekrytering pågår just nu på Älvsåkerskolan, Iseråsskolan och 
Varlaskolan (en förstelärare har valt att avsluta sitt uppdrag). 

Under 2021 har vi arbetat med att få fram en ännu bättre rekryteringsmodell för förstelärare och ett förslag på en 
ny rekryteringsmodell har föreslagits för LFG. Den skall samverkas med de fackliga organisationerna den 11 
januari 2022. 

Vi bedömer att vi är på god väg att nå målen med att utveckla och förbättra arbetet med Karriärsreformen. 
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5 Kvalitetsdeklarationer 
Område  Status Beskrivning Kommentar 

Annan 
pedagogisk 
verksamhet 

 Uppnått 

Du som har behov av 
fritidsverksamhet för ditt barn 
som är mellan 10-13 år får det i 
en fritidshemsklubb och inte i en 
öppen fritidsverksamhet 

 

 Uppnått 

Du som har behov av 
barnomsorg på obekväm 
arbetstid kan få det efter en 
behovsprövning. Omsorgstid 
erbjuds vardagskvällar 1830-
2230 och helger 0730-1930. 

 

 Uppnått 
Du som har barn som är i åldern 
0-5 år kan delta i 
gruppverksamhet inom öppna 
förskolan. 
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6  Verksamhetsmått 

6.1 Analys verksamhetsmått 
Kostnaderna per inskrivet barn i kommunal förskola och fritidshem har minskat något jämfört med 2019. 
Bidragande faktorer till det har varit att kommunen fått statlig kompensation för sjuklöneersättning och färre 
vikarier i verksamheten. Det i sin tur har sin bakgrund med periodvis färre barn i verksamheten och vikariestopp 
utifrån pandemin. Dessutom har projektet med ökad grundbemanning haft önskad effekt på vikarieanskaffning 
och till viss del på måttet antal inskrivna barn per årsarbetare. Kostnaden för pedagogisk omsorg har minskat de 
senaste åren. Orsaken är att det tidigare funnits områden med få inskrivna barn per dagbarnvårdare vilket 
resulterar i en ineffektiv organisation och höga kostnader per barn. 

Kostnaderna för lokaler i kommunal grundskola har ökat främst på grund av ökade hyreskostnader då 
nya/nyrenoverade skolor tagits i bruk. Under 2020 var det Fjärås Bräckaskolan och Hålabäcksskolan 

Avvikelse från modellberäknat värde är ett kombinationsmått som avgörs av det faktiska betygsutfallet och ett 
modellberäknat utifrån socioekonomiska förutsättningar. Kungsbackas faktiska betygsutfall har för 2021 
minskat jämfört med 2020. I riket har betygsutfallen ökat där andelen behöriga till gymnasieskolan relativt sett 
stått för den största ökningen. Kungsbackas avvikelse blir störst i detta utfallsmått. 

I elevresultaten för åk 9 finns en viss nedgång jämfört med utfall från föregående år. Analys av betygsutfall, 
antagande av orsaker samt identifiering av utvecklingsområden sker inom ramen för det systematiska 
kvalitetsarbetet. För läsåret 2020/2021 identifierades utvecklingsområdena: 

 Huvudmannen har en gemensam vetenskaplig definition av kvalitet i undervisningen. Den utgör ett stöd 
för analys och prioritering av utvecklingsområden och insatser som leder till att barn och elever möter 
en undervisning av hög kvalitet. 

 Enheterna ges likvärdiga förutsättningar att bedriva en undervisning av hög kvalitet. Alla barn och 
elever får ta del av en undervisning av hög kvalitet. 

 Undervisningen möter alla barns och elevers behov. 

6.2 Resursmått 

  Namn Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

 
Kostnad per inskrivet barn i pedagogisk 
omsorg 123 422 155 390 141 687 135 349  

 
Kostnad per inskrivet barn, kommunal 
förskola 164 313 164 337 163 962 163 325  

 
Kostnad per inskrivet barn, kommunalt 
fritidshem 42 475 44 135 45 686 43 719  

 Kostnad per elev, grundsärskola 564 900 570 300 548 000 600 766  

 
Kostnad kommunal grundskola åk 1-9, 
kr/elev 102 708 102 976 105 506 110 361  

 
Kostnad för undervisning i kommunal 
grundskola åk 1-9, kr/elev 55 910 56 592 59 692 62 502  

 
Kostnad för lokaler i kommunal 
grundskola åk 1-9, kr/elev 16 473 16 883 17 416 18 783  
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  Namn Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

 
Kostnad för lärverktyg i kommunal 
grundskola åk 1-9, kr/elev 5 543 4 462 4 751 5 167  

 
Kostnad för måltider i kommunal 
grundskola åk 1-9, kr/elev 6 870 7 030 7 502 7 376  

 
Kostnad elevhälsa i kommunal 
grundskola åk 1-9, kr/elev 2 859 2 667 3 108 3 123  

Fotnot: Utfall för kostnader publiceras i offentlig statistik september efterföljande år. 

6.3 Prestationsmått 

  Namn Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

 
Årsarbetare i förskoleklass med 
pedagogisk högskoleexamen 93,8% 91,3% 94,5% 91,8%  

 
Antal inskrivna barn per personal, 
pedagogisk omsorg 4,9 5,2 4,3 4,2  

 Barn per barngrupp i förskola 10,8 12,7 12,1 11,8  

 
Inskrivna elever per årsarbetare i 
fritidshem 21,8 23,8 21,9 21  

 
Årsarbetare i fritidshem med 
pedagogisk högskoleexamen 51,3% 48,8% 45,4% 41,6%  

 
Elever/lärare (årsarbetare) i grundskola 
F-9 13,5 13,6 13,4 13,5  

 
Antal inskrivna barn per årsarbetare, 
förskola 4,7 5 4,9 4,6  

 Barn 1-5 år, andel i förskola 84% 86% 86% 86%  

 
Elever folkbokf. i kommunen, andel i 
fristående skola 11,5% 11,8% 11,8% 11,9%  

 Andel förskolebarn i enskild regi 16% 17% 15% 15%  

 
Lärare med pedagogisk 
högskoleexamen i kommunal 
grundskola åk 1-9 

88,1% 85% 85,5% 85,9%  

 
Årsarbetare i förskolan med pedagogisk 
högskoleexamen 44,1% 47,2% 48,9% 46,6%  
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Utfallsmått för 2021 publiceras i offentlig statistik i april månad efterföljande år. 

6.4  

6.5 Effektmått 

  Namn Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

 
Andel elever som klarat alla delprov i 
svenska åk 3 79% 78% 81%   

 
Andel elever med provbetyg A-E, 
matematik åk 6 94% 92,8% 92%   

 
Andel elever med provbetyg A-E, 
svenska åk 6 96,9% 94,8% 95,8%   

 
Andel elever i åk 6 som uppnått 
kunskapskraven i alla ämnen 86,7% 85,8% 82,6% 84,1% 85,3% 

 
Andel (%) elever i åk. 9 som uppnått 
målen i alla ämnen, kommunala skolor 79,3% 85,8% 82% 87,3% 84,5% 

 
Andel (%) elever i årskurs 9 behöriga till 
gymnasieskolan, kommunala skolor 86,3% 90,6% 89% 92,5% 89,9% 

 
Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9, 
kommunala skolor 228,8 239,8 238 245,7 239,2 

 
Andel elever som uppnått målen i 
samtliga ämnen, avvikelse från 
modellberäknat värde 

-1,3 1,3 0 5 1,2 

 
Andel elever som är behöriga till ett 
yrkesprogram, avvikelse från 
modellberäknat värde 

-0,8 -0,8 -0,3 2,2 -1,1 

 
Genomsnitttligt meritvärde,  avvikelse 
från modellberäknat värde -4,7 -4,9 -3,7 3,5 -5,3 

 
Andel (%) elever i åk. 9 som uppnått 
målen i alla ämnen, fristående skolor 95,7% 91,9% 96,6% 96% 91,7% 

 
Jag är nöjd med min skola som helhet 
(enkät åk 5) 82 82 84 80 81 

 
Jag är nöjd med min skola som helhet 
(enkät åk 9) 72 75 71 75 71 

 
Andel elever åk 9 behöriga till 
yrkesprogram, fristående skolor 95% 95% 100% 97,6% 96,2% 

 
Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9, 
fristående skolor 261,8 256,7 258,8 255,9 249,8 

För läsåren 2019/2020 och 2020/2021 har inga resultat för nationella prov samlats in då de flesta nationella prov har ställts in och 
några få har genomförts under perioden med pandemin. 
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7  Personal 

7.1 Kompetensförsörjning 

7.1.1 Attrahera/rekrytera 

I slutet på året kom Skolverkets nya lärarprognos som visar på fortsatt brist på legitimerade lärare både i riket 
och västsverige. Bristen har dock skrivits ned från tidigare prognoser men det är ändå av stor vikt att fortsätta 
utveckla den strategiska kompetensförsörjningens olika delar de kommande åren. Förvaltningen har fortsatt 
arbetet med de aktiviteter som påbörjades för 2020 och som syftar till att stärka både arbetsgivarvarumärket 
samt vår förmåga att rekrytera relevant kompetens. 

Traineeprogram 

Läsåret 2020-21 deltog åtta lärarstudenter i traineeprogrammet. Av dessa valde sex lärarstudenter att stanna kvar 
i kommunen och arbeta som lärare. 

Med etableringen av Internationella Engelska skolan pausades en ny start för traineeprogrammet under 2021. 
Under året har förvaltningen istället utvärderat programmet inför en ny planerad start under 2022. 

Rektorstraineen har varit ett framgångsrikt sätt att rekrytera nya rektorer i förvaltningen samt att ta vara på den 
kompetens som redan finns i organisationen. Samtliga medarbetare som gått rektorstraineen har idag ett uppdrag 
som rektor i förvaltningen och en ny start av programmet planeras inför nästkommande år. 

Praktik och verksamhetsförlagd utbildning 

Vi har under pågående pandemi fortsatt att erbjuda praktikplatser för elever på gymnasiets barn- och 
fritidsprogram samt motsvarande deltagare i vuxenutbildning. Arbetet med att utveckla vår verksamhetsförlagda 
utbildning för lärarstudenter fortsätter med målet att kunna ta emot fler lärarstudenter samt ge möjlighet för våra 
duktiga pedagoger att utvecklas i rollen som handledare. 

Rekrytering  

Anpassningar till etableringen av Engelska skolan samt en låg personalomsättning minskade behovet av att 
rekrytera nya lärare under hösten 2021. Vi kan dock fortfarande se att det är svårt att rekrytera legitimerad lärare 
med behörighet i slöjd samt lärare med behörighet att undervisa i fritidshem då båda grupperna är en brist i hela 
Sverige. 

Av de kandidater som söker våra lediga tjänster inom grundskolan är ca 60% legitimerade vilket är i samma 
nivå som 2020. För tjänster som lärare i fritidshem är andelen legitimerade kandidater 24% vilket är en 
marginell ökning från 2020 då andelen kandidater med legitimation var 22%. Av de kandidater som ansökt om 
tjänster som förskollärare är andelen 46% legitimerade. Detta är en minskning från 2020 då andelen var 55%. 
Viss osäkerhet finns dock i statistiken så det är svårt att dra slutsatsen hur attraktiva vi är som arbetsgivare i 
rekryteringen. 

7.1.2 Utveckla/behålla 

Förvaltningen Förskola och Grundskola är angelägen om att inte bara attrahera ny kompetens till våra 
verksamheter utan också att behålla och utveckla befintlig kompetens, dvs våra redan anställda medarbetare. 
Intentionen är att erbjuda en trygg och hälsofrämjande arbetsplats med goda förutsättningar för våra 
medarbetare att utvecklas i sin yrkesroll och samtidigt ges möjlighet att utveckla den egna verksamhet för högre 
måluppfyllelse för barn och elever. 

Vi har i dagsläget ca 2600 medarbetare som var och en kan fungera som ambassadörer och bärare av vårt 
varumärke. Genom att utveckla och behålla befintliga medarbetare skapar vi därför ett värde som gynnar barn 
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och elever, både inom och utanför organisationen. 

Kompetensutveckling rektorer 
Under 2021 har det kommunövergripande kompetensutvecklingsprogrammet för chefer utökats med 
Kungsbackaledaren BAS. Detta är en digital utbildning med olika teman som är ett stöd för uppdraget som chef 
i kommunen. Samtliga chefer har även gått, går eller planeras att gå, det kommungemensamma 
ledarutvecklingsprogrammet Kungsbackaledaren utvecklande ledarskap. 

Rektorerna har kategoriträffar inom de olika skolformerna där de får möjlighet att utveckla sig själva och sin 
skola inom valbara områden tillsammans med sina rektorskollegor. 

Utbildningsformatet "Morgonkaffe med HR-tema" som vänder sig till chefer på FG och GA har fortsatt 
utvecklats under vårterminen 2021. Dels har fler teman tillkommit men antalet tillfällen har även utökats till 
vanligtvis två gånger per månad. I snitt så deltar ett 30-tal chefer i de korta utbildningar vid varje tillfälle, något 
som med tidigare erfarenheter får ses som en hög andel. 

Kompetensutveckling medarbetare 

Exempel på genomförda eller pågående aktiviteter inom kompetensutveckling är: 

 Handledare inom VFU, där Kungsbacka kommun betalar litteratur, resa och vikariekostnader för upp 
till 10 dagar. 

 Ett tiotal medarbetare har haft ett statligt stöd samt stöd från Kungsbacka kommun för att utbilda sig till 
speciallärare och specialpedagog. 

 En handfull medarbetare har haft ett statligt stöd samt stöd från Kungsbacka kommun för att få 
utbildning och legitimation i Svenska som andra språk.  

 Kartläggning av yrkesutbildning bland elevassistenter och fritidsledare i grundskolan. 
 För dem som vill utvecklas utanför sin nuvarande roll och som är nyfikna på en chefsroll, finns 

kommunens chefsförberedande program. 
 3 medarbetare har genomgått rektorstraineen under våren (beskrivs under Attrahera och Rekrytera) 
 I dagsläget läser en handfull medarbetare in lärarbehörighet inom ramen för programmet Teach for 

Sweden i samarbete med Luleå Tekniska universitet. 
 Utbildningsformatet Kaffe för skyddsombud har tagits fram under våren 2021. Det innebär att även våra 

skyddsombud i förvaltningen erbjuds kortare utbildningstillfällen med HR-tema.  
 Vi har fortsatt en handfull medarbetare som del av sin nuvarande tjänst läser in behörighet för lärare i 

fritidshem med finansiering av förvaltningen. 
 Digitala föreläsningar inom förvaltningen tre fokusområden har erbjudits samtliga medarbetare. 

Utöver ovan erbjuds medarbetare även kompetensutveckling via sina egna arbetsplatser både enskilt och i form 
av olika grupper. 

Kartläggning yrkesutbildning hos elevassistenter och fritidsledare 

Under hösten 2021 genomfördes en kartläggning av vilka av våra elevassistenter och fritidsledare som har en 
yrkesutbildning som ger kompetens som motsvarar uppdraget i dessa befattningar. Även medarbetare i 
befattningen fritidspedagog och som inte är legitimerade att arbeta i fritidshem ingick i kartläggningen. 
Kartläggningen visade att endast en liten andel av aktuella medarbetare har en yrkesutbildning. Förvaltningen 
kommer att arbeta vidare med kartläggningen under nästkommande år. 

Validering och utbildning till barnskötare 

Under 2020 kartlades andelen utbildade barnskötare i förvaltningen. Under 2021 har ett 30-tal medarbetare som 
ej haft en yrkesutbildning att arbeta som barnskötare validerats och utbildats till barnskötare inom ramen för ett 
ESF-projekt som samordnats via Göteborgsregionen (GR). En handfull erfarna barnskötare i förvaltningen har 
fungerat som valideringshandledare för eleverna. Projektet har varit framgångsrikt och uppskattat av både elever 
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och valideringshandledare och endast ett fåtal medarbetare har valt att avsluta sitt deltagande innan de varit 
färdiga barnskötare. 

Arbetsmiljöarbetet 

2021 år arbetsmiljöarbete har i stor utsträckning handlat om att förebygga och planera för en trygg arbetsplats 
under den pågående pandemin. Partsgemensamma riskbedömningar av arbetsmiljön har gjorts på 
förvaltningsnivå som ett stöd för de riskbedömningar som sedan genomförts på enhetsnivå. Regelbundna och 
kontinuerliga avstämningsmöten kring pandemiläget och hur detta påverkat arbetsmiljön, har genomförts 
tillsammans med samtliga fackliga förbund under samma period. Ett nära samarbete mellan chefer och 
skyddsombud har också utvecklats ytterligare under perioden. 

Under våren arbetare vi med resultatet från den internrevision som gjordes på förvaltningens systematiska 
arbetsmiljöarbete samt Arbetsmiljöverkets inspektion av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. Båda 
resultaten har gett oss anledning till att fokusera på det systematiska arbetet med riskbedömningar av 
arbetsmiljön och uppföljningen av åtgärder kopplade till riskbedömningarna. Under december 2021 gjorde 
Arbetsmiljöverket en uppföljning av inspektionen och där konstaterades att förvaltningen uppnått de krav som 
Arbetsmiljöverket ställde i sitt första inspektionsmeddelande. 

Sent 2020 beslutades de kommungemensamma arbetsmiljömålen som har börjat implementeras under första 
halvåret 2021. Arbetet med målen har under året pågått som en del av de redan pågående arbetsmiljöarbetet i 
hela organisationen börjat med en inventering och dialog kring rektorernas egna arbetsmiljö utifrån 
arbetsmiljömålen och kommer under höstterminen 2021 att implementeras på enhetsnivå. 

På övergripande nivå har fokus under året varit att skapa ett sammanhang kring olika delar inom 
arbetsmiljöområdet så att kopplingen mellan systematiskt arbetsmiljö, arbetsmiljömålen samt arbetsmiljödelarna 
i kollektivavtalen kan bedrivas i ett spår. Syftet har varit att ge förutsättningar för chefer, skyddsombud och 
medarbetare att se samband mellan de olika delarna och på det sättet möjliggöra ett mer ändamålsenligt arbete 
kring arbetsmiljö på varje arbetsplats. 

Utöver förskolornas och skolornas egna arbetsmiljöinsatser har förvaltningen vid behov, kompletterat det 
arbetet med behovsanpassade insatser med syfte att förbättra arbetsmiljön på enskilda enheter. 
Sammanfattningsvis har dessa insatser sin utgångspunkt i utförandet av grunduppdraget kopplat till kommunens 
fyra hörnstenar och gällande kollektivavtal. Insatserna kan ha inneburit både utbildning och workshops där 
medarbetar och chefer, tillsammans, identifierar utvecklingsområden och framgångsfaktorer kopplat till ett 
önskat nuläge för respektive individ, arbetslag eller arbetsgrupp. Handlingsplaner och/eller nya rutiner och 
arbetssätt har då tagits fram på respektive enhet. Flertalet insatser har också varit att arbeta med 
arbetsplatskulturen utifrån ett medarbetarskapsperspektiv. 

Några förskolor har initierat ett försök att prova flextid på arbetsplatsen och ett partsgemensamt arbete 
påbörjades under våren inför att hitta formerna för detta. Pilotprojektet genomförs under 2022. 

I förskolan påbörjade förvaltningen under 2020 ett arbete att öka andelen van och erfaren personal och minska 
andelen timavlönade medarbetare. Syftet var att höja kvaliteten i verksamheten samt förbättra arbetsmiljön med 
trygga medarbetare som ges förutsättningar för att arbeta långsiktigt tillsammans. Arbetet har resulterat i en 
avsevärd minskning av andelen timavlönade medarbetare till förmån för fler ordinarie medarbetare och på 
övergripande nivå har andelen timavlönade vikarier minskat till en lägre nivå än de som sattes som målvärde för 
2021. 

7.1.3 Avsluta 

Avslutningssamtal mellan medarbetare och chef ska alltid ske när en medarbetare slutar sin tjänst. Det är viktigt 
att på ett professionellt sätt och med ett gott bemötande göra ett bra avslut av anställningen. Samtalen ger 
möjlighet att utveckla verksamheten och ledarskapet men också möjlighet att kartlägga de kompetenser och 
ansvar som finns samt planera för att överföra uppgifterna i arbetsgruppen eller för ersättaren. 
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Mallen för avslutssamtalen finns digitalt men följs normalt inte upp förvaltningsnivå då syftet anses vara en 
angelägenhet främst för den egna enheten och närmaste chef. Inför årsredovisningen har förvaltningen ändå fått 
tillgång till de avslutssamtal som finns registrerade i det digitala verktyget. Då antalet registrerade 
avgångssamtal endast är ett trettiotal är en analys på helheten inte valid. Dock kan ses att majoriteten av de som 
gjorts är nöjda med kommunen som arbetsgivare men ska alltså ses med bakgrund till att antalet samtal är få och 
att dessa genomförts av närmaste chef, vilket kan ha påverkat svaren av olika anledningar. 

Utskick av en så kallad exit-enkät när en medarbetare slutar har också genomförts men även detta år är antalet 
besvarade enkäter inte mer än ett fyrtiotal och en analys blir därför inte relevant. Förhoppningen är att de 
förändrade rutiner kring utskick av exitenkäter som planeras ska påverka svarsfrekvensen positivt. 

7.2 Analys personalmått 
Personalstruktur: 
Skillnaden i antalet anställda 2021 i jämförelse med 2020 är 75 medarbetare men ligger i nivå med antalet 
medarbetare både 2018 och 2019. I huvudsak beror minskningen på att antalet tidsbegränsat anställda minskat. 
Till största del har etableringen av Engelska skolan påverkat det minskade elevantalet och då har eventuellt 
tillfälliga behov i verksamheten istället bemannats med tillsvidareanställda medarbetare. 

Andelen kvinnor respektive män är oförändrad i jämförelse med föregående år. Andelen medarbetare som är 
heltidsanställda är oförändrad från föregående år men andelen män som arbetar deltid har ökat något. Andelen 
medarbetare i åldersspannet 39 år och yngre samt 60 år och äldre är oförändrat i jämförelse med 2020. Dock har 
andelen medarbetare i åldern 40-49 år minskat med 1,5 procentenhet medan andelen medarbetare i åldrarna 50-
59 har ökat med 1,4 procentenheter. 

Sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaron har minskat från föregående år som även det var ett pandemiår och är detta år 6,9% (7,6% 2020). 
Det är dock 1 procentenhet högre än 2018 och 0,7 procentenheter än 2019 som får ses som normalår historiskt. 
Det syns tydligt på korttidsfrånvaron som ökat med ca 1 procentenheter i jämförelse med åren 2018 och 2019. 
Förändringen tros till största del bero på myndigheternas rekommendationer att stanna hemma vid minsta 
symptom. Minskningen är densamma för både kvinnor och män. 

I jämförelse med 2020 har korttidssjukfrånvaron minskat med 0,5 procentenheter vilket troligtvis beror på att 
även andra typer av infektioner minskat i både förskola och skola med anledning av att både barn, elever och 
medarbetare stannat hemma vid tidig symptom. Den orsaken har fått större genomslagskrav under 2021 då 
rekommendationerna inte var aktuella under första kvartalet 2020. Långtidssjukfrånvaron har även den minskat 
något i jämförelse med 2020. Båda åren med pandemi ligger i nivå med både 2018 och 2019 gällande den långa 
sjukfrånvaron. Minskningen i jämförelse med 2020 är samma för både kvinnor och män både gällande både den 
korta sjukfrånvaron men långtidssjukfrånvaron har minskat något mer för kvinnor. Drygt 30% av den totala 
sjukfrånvaron är långtidssjukfrånvaro. Åldersmässigt har sjukfrånvaron minskat mest för medarbetare i åldern 
29 år eller yngre och minst för medarbetare i åldern 50 år och äldre. 

I förskolan har sjukfrånvaron varit 10,5% under 2021, vilket är en minskning från föregående år med 0,8 
procentenheter. Sjukfrånvaron bland barnskötare (11,8%) är i nivå med föregående år medan sjukfrånvaron 
bland förskollärare (9,25%) förskoleassistenter (8,7%) är lägre. 

I jämförelse med föregående år har sjukfrånvaron bland de större befattningarna i grundskolan ökat bland 
elevassistenter (10,79% mot 9,75%), fritidsledare (9,27% mot 8,35%) och lärare tidigare år (5,82% mot 5,4%). 
Lärare i fritidshem har en högre sjukfrånvaro än övriga lärarkategorier men den har minskat något i jämförelse 
med 2020 (8,9% mot 9,06%). Lärare i praktisk estetiska ämnen samt lärare senare år har minskat sjukfrånvaron 
med ca 1,3 procentenheter har under 2021 haft en sjukfrånvaro under 4%. Befattningarna inom elevhälsan som 
historiskt sett har haft en hög sjukfrånvaro har till största del sänkt sjukfrånvaron under 2021 markant. Både 
psykologer (dock lite yrkesgrupp) och skolsköterskor har under 2021 en sjukfrånvaro på ca 2%. Skolkuratorerna 
som under flera år varit den yrkeskategori inom elevhälsan som haft en hög sjukfrånvaro, har sänkt den från 
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över 9% till 5,5% under 2021. Endast specialpedagogerna har ökat sin sjukfrånvaro under året men ligger dock 
på en låg nivå, 5,2%. 

Personalomsättning 
I jämförelse med 2020 har personalomsättningen minskat med 3,2 procentenheter och landar 2021 på 8,8%. 
Minskningen är väntad då tidigare erfarenheter visar att färre människor väljer att byta arbete under osäkra tider, 
något pandemiåret får anses vara. Tilläggas ska att även 2020 präglades av pandemi till stor men även osäkerhet 
kring vilken påverkan etableringen av Engelska skolan skulle få, har troligtvis påverkat upplevelsen av 
osäkerhet under 2021. 

Personalomsättning bland medarbetare i förskolan är 8,4% för barnskötare (10% 2020), 8,1% för förskollärare 
(11,3% 2020) och 4,1% för förskoleassistenter. Hälften av de barnskötare som slutat har gått i pension. 

Bland medarbetare i grundskolan har lärarkategorierna är medelvärdet för personalomsättningen 8,4% (11,9% 
2020). För elevassistenter och fritidsledare är  medelvärdet av personalomsättningen 5,8% (11,4% 2020). För 
medarbetare inom elevhälsan är personalomsättningen knappt 16% (16,8% 2020). 

Personalomsättning bland rektorer har minskat i jämförelse med föregående år till 9,4% (15,2% 2020). 

7.3 Resursmått 

  Namn Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Bokslut 
2021 

 Andel deltid 13,4% 12,7% 12,1% 12% 

 Andel heltid 86,5% 87,3% 87,9% 88% 

 Andel kvinnor som har deltid 14,2% 13,5% 12,7% 12,2% 

 Andel kvinnor som har heltid 85,8% 86,5% 87,3% 87,8% 

 Andel män som har deltid 8,1% 7,1% 8,5% 11% 

 Andel män som har heltid 91,9% 92,9% 91,6% 89% 

 Anställda andel kvinnor 85,8% 85,7% 85,5% 85,5% 

 Anställda andel män 14,2% 14,3% 14,6% 14,5% 

 Anställda genomsnittlig sysselsättningsgrad 95,9% 96,2% 96,2% 96,2% 

 Anställda totalt 2 585 2 606 2 667 2 592 

 Antal medarbetare per chef 24,9 24,8 24,4 24,2 

 Antal medarbetare per enhetschef 27 27 26,4 26 

 Antalet medarbetare per rektor 31 33,9 32,75 32,2 

 Medarbetare 30 - 39 år 19,1% 19,6% 20,6% 20,6% 

 Medarbetare 40 - 49 år 31,7% 31,4% 29,9% 28,4% 

 Medarbetare 50 - 59 år 25% 24,6% 24,8% 26,2% 

 Medarbetare 60 år och äldre 11,2% 11,3% 11,5% 11,5% 

 Medarbetare yngre än 30 år 13,08% 13,1% 13,4% 13,4% 

 Medelålder 45 45 45 45 

 Pensionsavgångar  34 42 50 
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7.4 Effektmått 

  Namn Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Bokslut 
2021 

 Frisknärvaro 51,5% 54,5% 38,4% 41,2% 

 Frisknärvaro Kvinnor 49,9% 53% 36,7% 39,7% 

 Frisknärvaro Män 62,9% 65,1% 49,9% 50,9% 

 Korttidssjukfrånvaro 2,7% 2,6% 4,3% 3,8% 

 Korttidssjukfrånvaro Kvinnor 2,8% 2,7% 4,4% 4% 

 Korttidssjukfrånvaro Män 2,1% 2% 3,4% 3% 

 Långtidssjukfrånvaro 3,4% 3,6% 3,3% 3,1% 

 Långtidssjukfrånvaro Kvinnor 3,7% 3,7% 3,5% 3,3% 

 Långtidssjukfrånvaro Män 1,6% 2,4% 2,2% 1,9% 

 Personalomsättning 14,2% 12,4% 12% 8,8% 

 Sjukfrånvaro Kvinnor 6,3% 6,5% 7,9% 7,3% 

 Sjukfrånvaro Män 3,7% 4,4% 5,6% 4,9% 

 Sjukfrånvaro Totalt 5,9% 6,2% 7,6% 6,9% 

 
Sjukfrånvaro, andel av sjukfrånvaro 60 dagar eller 
mer 39,2% 42,9% 30,7% 32,2% 

 
Sjukfrånvaro, andel av sjukfrånvaro 60 dagar eller 
mer Kvinnor 40,2% 42,6% 30,8% 32,9% 

 
Sjukfrånvaro, andel av sjukfrånvaro 60 dagar eller 
mer Män 29,1% 44,8% 29,8% 26,4% 

 Sjukfrånvaro, anställda i åldrarna 29 år eller yngre  5% 7,2% 6,4% 

 Sjukfrånvaro, anställda i åldrarna 30-49 år  5,5% 6,6% 6,2% 

 Sjukfrånvaro, anställda i åldrarna 50 år eller äldre  7,5% 9,1% 7,9% 

 Sjukfrånvarodagar i snitt per anställd 20,3 20,9 25,1 22 
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8 Ekonomi 

8.1 Uppföljning driftbudget 
Drift (belopp tkr) 

Uppföljningsnivå (belopp i 
tkr)  Bokslut 2020 Budget 2021 Bokslut 2021 Budgetavvik

else 2021 

Nämnd- och 
styrelseverksamhet  -1 980 -2 177 -1 959 218 

Öppen förskola   -4 387  -4768 -4 606 162 

Förskola   -538 260  -583 774 -557 380 26394 

Pedagogisk omsorg   -12 532  -12 754 -11 717 1037 

Fritidshem   -106 645  -105 503 -107 832 -2329 

Förskoleklass, grundskola   -830 018  -923 128 -906 395 16733 

Obligatoriska särskolan   -33 291  -33564 -37 050 -3486 

Gemensam verksamhet   -407 158  -415 300 -398 469 16831 

Korttidstillsyn enl LSS   -6 207  -7 351 -6 327 1024 

Summa  -1 940 478 -2 088 319 -2 031 735 56 584 

Kommentarer 
Nämnden redovisar en positiv budgetavvikelse på 56,6 miljoner kronor vilket innebär en avvikelse på 2,7 
procent mot budget. Nämndens överskott beror till stor del på att det varit färre barn i förskolan, fritidshemmen 
och grundskolan än vad vi enligt befolkningsprognosen 2021 budgeterade för. Kungsbacka kommuns 
förväntade befolkningsökning har varit lägre än väntat samtidigt har färre barn och elever varit inskrivna på 
grund av situationen med covid 19. Det leder till att nämnden inte får föra med sig 28,1 miljoner av överskottet 
till resultatfonden. Då landar resultatet istället på 28,5 miljoner som motsvarar en avvikelse på 1,4% mot budget. 

Samlat visar de pedagogiska områden inklusive intraprenaderna ett överskott på drygt 17,5 miljoner kronor. Den 
pågående pandemin covid 19 har bidragit till det den positiva budgetavvikelsen. Det har inneburit tillfälliga 
tillskott av resurser i form av statsbidrag. Pandemin har också bidragit till ökade sjukskrivningar, färre 
timvikarier har anlitats samtidigt som sjuklönerna till del har blivit kompenserade från staten. 

Överskottet 2021 beror på tillfälliga statsbidrag och andra oförutsedda händelser i samhället. Ett långsiktigt och 
ansvarsfullt budgetarbete innebär att inte dra på sig långvariga driftskostnader utan istället gå in i år 2022 utan 
några större besparingar. 

Antal barn i förskola 2021 

Antal barn i förskolan 2021 Budget Utfall Avvikelse 

Förskola i kommunal verksamhet 3 913 3790 -123 

Förskola i annan kommun (köpt plats) 20 16 -4 

Förskola i kommunal verksamhet, folkbokförd i andra 
kommuner (såld plats)  -61 -61 

Fristående verksamhet 710 721 11 
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Antal barn i förskolan 2021 Budget Utfall Avvikelse 

Pedagogisk omsorg kommunal verksamhet 46 40 -6 

Pedagogisk omsorg i annan kommun (köpt plats) 0 1 1 

Pedagogisk omsorg i kommunal verksamhet, folkbokförd i 
andra kommuner (såld plats)  -1  

Pedagogisk omsorg fristående verksamhet 55 50 -5 

Totalt 4 742 4556 -187 

Notering: Minustecken i kolumnen Utfall innebär att barn från andra kommuner räknas bort i total summering. 

Antal elever på fritidshem 2021 

Antal elever på fritidshem 2021 Budget Utfall Avvikelse 

Kommunal verksamhet 4 326 3935 -391 

Fritidshem i annan kommun (köpt plats)  21 21 

Fritidshem i kommunal verksamhet, folkbokförd i andra 
kommuner (såld plats)  -51 -51 

Fristående verksamhet 724 750 26 

Pedagogisk omsorg kommunal verksamhet 20 15 -5 

Pedagogisk omsorg fristående verksamhet  7 7 

Totalt 5 070 4677 -394 

Notering: Minustecken i kolumnen Utfall innebär att barn från andra kommuner räknas bort i total summering. 

Antal elever i grundskola och förskoleklass 2021 

Antal elever i grundskola och förskoleklass 2021 Budget Utfall Avvikelse 

Kommunal verksamhet 10 613 10 383 -229 

Grundskola i annan kommun (köpt plats) 110 98 -12 

Grundskola i kommunal verksamhet, folkbokförd i andra 
kommuner (såld plats) -130 -151 -21 

Fristående verksamhet 1 649 1 726 77 

Totalt 12 242 12 057 -185 

Notering: Minustecken i kolumnen Utfall innebär att barn från andra kommuner räknas bort i total summering. 
Integrerade särskoleelever ingår i ovanstående statistik,28,5 i kommunal verksamhet och 5 i fristående 
verksamhet. 

Antal elever i grundsärskola 2021 

Antal elever i 
Grundsärskola 2021 Budget Utfall Avvikelse 

Kommunal verksamhet 68 75 7 

I annan kommun 3 0 -3 

Från andra kommuner 0 0 0 
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Antal elever i 
Grundsärskola 2021 Budget Utfall Avvikelse 

Fristående verksamhet 0 1 1 

Totalt 71 76 5 

Notering: Minustecken i kolumnen Utfall innebär att barn från andra kommuner räknas bort i total summering. 
Tabellen ovan visar de elever som går i grundsärskola. De särskoleelever som är integrerade i grundskolan är 
medräknade i grundskolans tabell 

Kommentar mellan åren 
Mellan åren har nämnden en intäktsminskning på 16,3 miljoner kronor och en kostnadsökning på 75 miljoner 
kronor på totalen. 

Intäkter 
På grund av coronapandemin har regeringen infört tillfälliga regler för sjuklönekostnader. De tillfälliga reglerna 
infördes för att avlasta arbetsgivare för högre sjuklönekostnader och ersättningen har beräknats utifrån olika 
modeller. För redovisningsperioden april till och med –juli 2020 fick arbetsgivare ersättning för hela 
sjuklönekostnaden. För perioden augusti 2020 till och med september 2021 gäller en annan beräkning. 
Kostnaden för sjuklön ersätts enligt olika procentsatser beroende på hur höga kostnader arbetsgivaren haft. Det 
har inneburit att nämnden ersatts med 10 miljoner under 2021. 2020 uppgick ersättningen till 22,5 miljoner. 
Minskningen av intäkter 2021 jämfört med 2020 beror till största del på minskningen av sjuklöneersättningen.  

Föräldraintäkterna i förskolan har ökat med 0,7 miljoner vilket beror på att avgiftsnivåerna för föräldraintäkten 
årligen räknas upp med ett index. Föräldraintäkterna för fritidshemmen har minskat med 2 miljoner då det är 
stor minskning av inskrivna barn. 

I takt med att statsbidragen blir alltmer socioekonomiskt viktade får Kungsbacka kommun mindre resurser i 
form av statsbidrag. Riktade statsbidrag från skolverket har minskat med 7 miljoner kronor 2021 jämfört med 
2020. 

Momsersättning till kommuner, dold moms, avser bestämmelser som gör att kommuner kompenseras för 
ingående moms i verksamhet som inte är momspliktig. Under 2021 har intäkterna för dold moms ökat då vi har 
fler barn i fristående verksamhet då Internationella Engelska skolan etablerat sig i Kungsbacka. 

Interkommunal ersättning, som är en ersättning för barn och elever från en annan kommun, har ökat med 2,6 
miljoner kronor på totalen. 

Kostnader 
Nämnden har haft högre kostnad för bidrag till fristående verksamhet. I förskolan 1,5 miljoner, fritidshemmet 
0,7 miljoner och i grundskolan 35 miljoner. Den stora ökningen för grundskolan beror på etableringen av 
Internationella Engelska skolan. 

Personalkostnader står för 23,8 miljoner kronor av kostnadsökningen men med en variation inom de olika 
verksamhetsformerna.  

Förskolans personalkostnad har ökat med 14,3 miljoner. Vikariekostnaderna är 0,8 miljoner högre 2021 jämfört 
med föregående år men ändå betydligt lägre än 2019. Vikariekostnaderna 2019 låg på 22,3 miljoner att jämföra 
med 12,9 miljoner 2021. Flera enheter har för att minska behovet av vikarier ökat antalet tillsvidareanställda. 
Målet är att andelen timavlönade av den totala arbetstiden ska understiga 11% under 2021 och 7% under 2022. 
Detta är något som vi kommer att fortsätta att följa upp under året. 

I grundskolan ökar kostnaden för månadsanställda med 7,2 miljoner kronor. Vikariekostnaden har minskat med 
1,7 miljoner och sjuklöner minskat med 3 miljoner. 

De interna kostnaderna för hyror har minskat medan kostnaden för lokalvård har ökat med 3,1 miljoner kronor. 
Den stora minskningen för lokalhyror beror på att Förskola & Grundskola fick en hyresrabatt på 12 miljoner 
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under 2021 men fick behålla tilldelad budgetram. Rabatten fick användas till annan verksamhet. 

Kostnaden för måltider har ökat med 1 miljoner trots minskade volymer. Service måltider behöver anpassa sin 
organisation efter minskat elevunderlag. 

Budgeten för skolskjutsbussarna på 22,6 miljoner har flyttats från kommunstyrelsens budget till Förskola & 
Grundskola. Budgeten för terminskort på 9,7 miljoner och taxi på 7,8 miljoner tillhörde budgeten sedan tidigare. 
Kostnaden för skolskjutsbussarna uppgår till 23 miljoner, terminskorten 9,8 miljoner och taxikostnaderna 
uppgår till 9 miljoner kronor. 

Kommentarer budgetavvikelse 
Antal barn och elever i våra verksamheter är betydligt färre i förhållande till kommunens befolkningsprognos 
för 2021. Befolkningsökningen har under året varit betydligt lägre än vad kommunen prognostiserats för. 
Minskningen, i förhållande till budgeterat antal barn/elever, innebär ett ekonomiskt överskott. Ytterligare en 
orsak är den rådande pandemin som gör att antalet barn på fritidshemmen har minskat. Fler vårdnadshavare 
hemma på grund av distansarbete och permitteringar har gjort att andelen som väljer att säga upp sin 
fritidshemsplats är högre. Det verkar också vara så att man skjuter på inskrivning i förskolan. 

Intäkter 
Intäkterna avviker positivt i relation till budget med 26,6 miljoner kronor. 

Budgetavvikelsen på intäkter beror på att nämnden erhållit 10 miljoner i ersättning för sjuklöner från staten på 
grund av coronapandemin. Sjuklönersättningen har varit svår att budgetera då den ersätts med en schablon ut för 
om andelen av sjuklönekostnaden överstigit en viss procentsumma vilket varje chef inte kunnat planera för. 

Avvikelsen på intäkter beror också på svårigheten att budgetera fler av de riktade statsbidragen. Osäkerheten i 
statsbidragens villkor har inneburit försiktig intäktsbudgetering med en budgetavvikelse på 28 miljoner. 

Nämnden har lägre föräldraintäkter på fritidshemmet jämfört med budget motsvarande 2 miljoner kronor. 

Nämnden har högre intäkter för interkommunal ersättning (sålda platser till andra kommuner) än vad som 
budgeterats i både förskolan och grundskolan. 

Kostnader 
Kostnaderna avviker positivt i relation till budget med 30 miljoner kronor. 

Nämnden har högre kostnader än budget för bidrag till den fristående verksamheten i förskolan med 1,5 
miljoner och med 10,5 miljoner kronor i fritidshem, förskoleklass och grundskolan. Det beror på att 
Internationella Engelska skolan etablerat sig i Kungsbacka under året 2021 och eleverna låg budgeterade som 
reservbarn. 

Gällande personalkostnader så avviker de positivt mot budget med 25,3 miljoner kronor. Avvikelsen beror på att 
det har det varit färre barn i förskolan, grundskolan och fritidshemmen än vad det budgeterades för enligt 
befolkningsprognosen 2021 vilket har lett till lägre kostnader. Medel för de barn och elever som inte fördelats 
ligger budgeterade som personalkostnader. 

Det finns en negativ budgetavvikelse på förbrukningsmaterial och undervisningsmaterial. Sannolikt beror det på 
att enheterna inte budgeterade för dessa kostnader vid ett ansträngt budgetläge som många skolenheter befann 
sig vid i årets början. Med ett gynnsamt ekonomiskt resultat har även en del strategiska inköp gjorts ute på våra 
enheter. 

Kostnaden för skolskjutsen har en negativ avvikelse mot budgeten. Det är taxi som avviker mest med 1,2 
miljoner kronor. 

Kostnaden kompetensutveckling och resor för personal är betydligt lägre än budgeterat vilket har sin orsak i 
pandemin. Avvikelsen uppgår till 5,7 miljoner. 

Kapitalkostnader ger överskott mot budget då vi investerat mindre än vad det budgeterats för de senaste åren. 
Överskottet på kapitalkostnaderna har använts till löpande driftskostnader i verksamheten i enlighet med 
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kommunens riktlinjer. 

Kommentar per verksamhetsform 

Förskola 
Den öppna förskolan visar på en positiv avvikelse mot budget som beror på lägre personalkostnader inklusive 
sjuklöneersättningar för covid 19 än budgeterat. 

Överskott inom verksamheten för förskolan beror till stor del på att det varit färre barn i förskolan än vad som 
budgeterats för med hjälp av befolkningsprognosen. Det budgeterades för 185 fler barn än vad som varit i våra 
verksamheter under 2021. Dels har befolkningsprognosen varit för hög och den totala tillväxten till Kungsbacka 
kommun har varit lägre än väntat, dels har färre barn blivit inskrivna på grund av situationen med covid 19. 

De kommunala förskolorna visar på ett överskott på 11 miljoner mot budget men med geografisk variation. Den 
pågående pandemin covid-19 har bidragit till det positiva resultatet. Frånvaron av barn har varit påtaglig vilket 
gjort att personalstyrkan pga av sjukskrivningar kunnat vara mindre och färre timvikarier har anlitats vilket har 
minskat kostnaderna. Rektorerna i förskola är noggranna samtidigt har förskolorna fått engångsstöd i form av 
statlig ersättning för sjuklöner under coronapandemin. 

Nämnden har haft högre kostnad för bidrag till förskolor inom den fristående verksamhet på 1,5 miljoner kronor 
jämfört med föregående år vilket beror på uppräkning av grundbeloppen mellan åren. Kostnaden för fristående 
verksamhet är totalt 2,3 miljoner högre än budget. 

På totalen har det varit färre barn i våra verksamheter jämfört med föregående år samt färre barn än vad som 
budgeterats i förhållande till befolkningsprognosen vilket har lett till lägre kostnader. 

Pedagogisk omsorg 
Det är färre barn i pedagogisk omsorg jämfört med föregående år samt färre barn än budgeterat vilket leder till 
ett överskott. Pedagogisk omsorg i kommunal verksamhet har ett samlat överskott mot budget som beror på 
lägre personalkostnader än budgeterat. 

Fritidshem 
Fritidshemmen visar på ett överskott då det är färre barn i förhållande till kommunens befolkningsprognos för 
2021. En av orsakerna är att den befolkningsökning som kommunen prognostiserade för 2021 inte kom att bli så 
stor som förutspåddes. En annan orsak är pandemin som har bidragit till att färre barn är på fritidshemmen när 
fler vårdnadshavare fortsatt arbetar på distans eller är korttidspermitterade. 

De kommunala fritidshemmen har ett underskott mot budget på personalkostnader vilket beror på att det har 
varit svårt att minska personalstyrkan i samma takt som eleverna minskar. 

Föräldraintäkterna ligger 2 miljoner under budgeten och 2 miljoner lägre än föregående år pga färre elever i 
verksamheterna. 

Däremot har de ett överskott mot budget på intäkterna inom det som beror på sjuklöneersättning för covid 19, 
fler sålda platser till andra kommuner samt riktade statsbidrag. 

Förskoleklass, grundskola 
Grundskolan och förskoleklass visar samlat på ett överskott på 16,7 miljoner kronor. 

Överskottet beror på färre elever än befolkningsprognosen för 2021, även om antalet elever i fristående 
verksamhet har ökat. 

De kommunala grundskolorna visar samlat på ett överskott. Överskottet beror också på att nämnden har fått 
sjuklöneersättning och blivit beviljade flera riktade statsbidrag som riktar sig till förskoleklass och grundskola. 

Många av de riktade statsbidrag är svåra att budgetera, då villkoren är osäkra och ofta kommer sent. De största 
riktade statsbidragen är fortsatt likvärdig skola, lärarlönelyftet, karriärtjänster,  och lärarassistenter. Ett nytt 
statsbidrag för 2021 var skolmiljarden där nämnden fick närmare 9 miljoner kronor. Statsbidragen söks, beviljas 
och återredovisas löpande under året och beviljas högst för ett läsår i taget vilket gör det svårt i den långsiktiga 
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planeringen. 

Jämfört med föregående år har personalkostnaderna ökat med 49 miljoner kronor beroende på ökade 
lönekostnader. 

Avvikelsen mot budget är ett överskott på 1 miljoner kronor. Att avvikelsen inte är större beror på tillfälliga 
medel i form av riktade statsbidrag samt en omfördelning från Service i form av hyresrabatt som nämnden fått 
under året och använts till personalkostnader. Det beror också på att det har det varit färre elever i grundskolan 
än vad det budgeterades för enligt befolkningsprognosen för 2021. Medel för de barn och elever som inte 
fördelats ligger budgeterade som personalkostnader. 

Grundskolan och förskoleklass har fått in sjuklöneersättning för covid 19 från staten på 4,4 miljoner kronor. 

Grundärskola 
Den grundsärskolan har ett underskott mot budget vilket beror på att vi har fler elever i särskolan än budgeterat. 
Kostnaden för taxi i grundsärskolan är högre än budgeterad. 
Grundsärskolan har också fått in sjuklöneersättningar för covid 19 som de inte budgeterat för. 

Gemensam verksamhet 
Överskottet på gemensam verksamhet beror på att det har använts mycket mindre pengar för utbildning och 
kurser som är en direkt effekt av pandemin. Personalen har inte heller plockat ut sin friskvårdsersättning i den 
utsträckning som det var budgeterat för. 

Den positiva budgetavvikelsen beror också på ett överskott av kapitalkostnader eftersom det under åren har 
investerats mindre än vad det budgeterats för. Överskottet på kapitalkostnaderna har använts till löpande 
driftskostnader i verksamheten i enlighet med kommunens riktlinjer. 

De interna kostnaderna för hyror ligger lägre 2021 jämfört med 2020. Under 2021 fick nämnden en hyresrabatt 
som användes till förstärkning av undervisningen i grundskolan. Inför budgetår 2022 ligger de lägre hyrorna 
kvar men även då med en minskad budgetramen. 

Kostnaden för lokalvård har ökat med 1,8 miljoner jämfört med föregående år. Det ligger ett underskott mot 
budget då nämnden beställde extrastäd under slutet av vårterminen. Extrastädet innebar avtorkning av alla 
bänkar varje dag och var en åtgärd för att motverka smitta av covid 19. Kostnaden för måltider har ökat med 1 
miljon jämfört med föregående år trots tappet av elever till Internationella engelska skolan. Service måltider 
behöver anpassa sin organisation efter minskat elevunderlag. 

Korttidstillsyn enligt LSS 
Överskottet beror främst på lägre personalkostnader inklusive sjuklöneersättningar för covid-19 men till viss del 
också på grund av lägre kostnader för inköp av externa platser. 

Prognossäkerhet 2021 

Nämnd Prognos delår april Prognos delår augusti Bokslut 2021 

Förskola & Grundskola 20 000 30 000 56 584 

Totalt 20000 30000 56584 

Kommentarer till prognossäkerhet 
Förändringen beror på tillfälliga och osäkra statsbidrag som nämnden inte budgeterat för. 

Coronapandemin är en bidragande orsak till att resultatet blivit bättre än prognostiserat. Personalkostnaderna har 
varje månad legat under den prognostiserade kostnad. Det beror på att sjukskrivningarna har varit höga, en 
högre andel barn och elever har varit frånvarande vilket har lett till att enheterna inte behövt ta in vikarier i 
samma utsträckning. Dessutom har enheterna till del blivit kompenserade för sjuklönekostnaderna. Då 
pandemin fortsatt under hela 2021 har stor del av den planerade kompentensutveckling uteblivit vilket har lett 
till ett större överskott. 
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Nedskrivningen av befolkningsprognosen och den uteblivna volymökningen var svår att prognostisera tidigt på 
året men blev allt mer säker under året. 

8.1.1 Åtgärder vid budgetunderskott 

8.2 Uppföljning investeringsbudget 
Investeringar (belopp tkr) 

(Belopp i tkr) Bokslut 2020 Budget 2021 Bokslut 2021 Avvikelse 
2021 

Löpande årliga investeringar     

Utgifter -11 963 -15 000 -16 242 -1 242 

Övriga investeringar     

Inkomster     

Utgifter     

Netto -11 963 -15 000 -16 242 -1 242 

Kommentarer 
Årets investeringsbudget uppgår till 15 miljoner kronor som avser löpande investeringar. Med löpande 
investeringar menas bara inventarier som har en livslängd på över 3 år och ett värde över 50 tkr (inte lekmaterial 
eller läromedel). Nämnden för förskola & grundskola investerar inte i våra lokaler eller gårdar. 

De 15 miljonerna fördelas enligt följande; 

4,1 miljoner till pedagogiska området norr, 3,1 miljoner för pedagogiska området centrum och 3,8 för 
pedagogiska området söder. 4 miljoner för projektorer till kommunala förskolor och skolor. 

Underskottet beror på att Smedingeskolan fått en extra tilldelad investeringsbudget för att färdigställa hela 
skolan enligt Koncept för utbildningslokaler. 
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9 Hållbarhetsbokslut 
God hälsa och välbefinnande 

 Våra högstadieskolor har i samarbete med Kultur och Fritid påbörjat ett arbete för att utifrån en enkät, 
riktad till ungdomarna,  om alkoholvanor föra dialog med vårdnadshavarna.  

 Hålabäcksskolan, Kullaviksskolan och Gällingeskolan har deltagit i ett utvecklingsarbete kring Goda 
vanor. Arbetet har genomförts i samarbete med Hjärnberikad och syftat till att ge eleverna starkare 
reciliens för de utmaningar man möter som tonåring. Projektet har under året övergått i drift på de tre 
skolorna. 

 Flertalet av våra grundskolor har fysisk aktivitet, utöver undervisningen i Idrott & Hälsa, inplanerat i sin 
vardag för att eleverna ska få mer rörelse i sin vardag. Flera skolor redovisar att rastaktiviteter leder till 
färre konflikter och bättre fokus i undervisningen. 

 Små barngrupper i förskolorna har under året bidragit till att vi ser varje barns behov och utveckling 
bättre idag än tidigare 

God utbildning 

 I syfte att få ännu fler elever att nå målen för utbildningen gjordes en riktad satsning mot de elever som 
ej var på väg mot behörighet till gymnasiet. Satsningen kallade vi "Varje betygsteg räknas" utifrån 
Fredrik Zimmermans forskning som visar att varje betygsteg som eleverna får bidrar till en bättre 
livskvalitet. Av de 166 eleverna i skolår 9 som vi riktade insatserna mot ökade 112 elever sitt 
snittmeritvärde. 

 Inom ramen för statsbidraget likvärdig skola har skolor arbetat utifrån sina insatsplaner grundade i en 
nulägesanalys. En insats handlar om att utveckla undervisningens kvalitet och leds av förvaltningens 
lektorer. Utöver denna finns insatser kopplade till nyanlända elever samt elever i grava svårigheter. 

Jämställdhet 

 Jämställd utbildning är ett av Förskola & Grundskolas tre fokusområden under fem års tid. 
Målsättningen är att ge barn och elever lika möjligheter oberoende av kön samt att ge barn och elever i 
förskola och skola en miljö där de lär och utvecklas i trygghet med jämställda värderingar fri från 
osunda hierarkier och sociala positioneringar. Varje skola & förskola har kartlagt och analyserat sin 
verksamhet utifrån perspektivet jämställd utbildning.  

Hållbar konsumtion 

 Under året har Förskola & Grundskolas personal utvecklat sina former för möten på distans. Detta har 
bidragit till färre resor än tidigare. 
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10 Viten och rättstvister 

Tvisten avser Rättsläge Tvistigt belopp 
(tkr) 

Hanterat i 
bokslut? 

Inga viten eller rättstvister 
föreligger.    
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11 Verksamhet som utförs av externa aktörer 

Verksamhet Andel av 
verksamhetsvolym 

Kostnad för 
verksamhet 

 Bokslut 
2020 

Bokslut 
2021 

Bokslut 
2020 

Bokslut 
2021 

Förskoleverksamhet 16,0 % 16,2 % 100 467 102 468 

Pedagogisk omsorg 49,2 % 55,2 % 7 180 6 648 

Fritidshem 13,9 % 16,1 % 34 974 36 105 

Grundskola, förskoleklass 11,6 % 14,2 % 123 082 159 490 

Försök med alternativa styrformer och konkurrensutsättning skall stimuleras och markant öka andelen tjänster 
som utförs av externa aktörer. 

Pedagogisk omsorg i fristående regi fortsätter att öka. En fortsatt utveckling i den riktningen är önskvärd 
eftersom fristående verksamhet inte begränsas av arbetstidsbestämmelser som innebär att vårdnadshavarna 
behöver ha fler ordinarie dagbarnvårdare för sitt barns behov av omsorg. 

Höstterminen 2021 startade Internationella engelska skolan (IES) en grundskola för årskurs F-7 för totalt 700 
elever i centrala Kungsbacka. Under två år framöver kommer skolan att fylla på med ytterligare en årskurs för 
att slutligen bli en F-9 skola för totalt 900 elever. Kungsbacka kommun har behov av fler skolplatser och därför 
har etableringen varit välkommen. Ett välfungerande samarbete med IES har utformats och etableringen har 
funderat väl. 

Nämnden kommer fortsatt att arbeta för en ökad andelen fristående aktörer för ökad valfrihet för 
vårdnadshavare. Däremot finns det inga ekonomiska incitament för kommunen att öka andelen verksamheter i 
fristående regi då skollagen reglerar att såväl kommunal som fristående verksamhet ska få bidrag på lika villkor. 



 

Årsredovisning FG 2021 

Pedagogiskt område Söder 
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1 Driftbudget 
Drift (604 RR orgnivå 
4) Bokslut 2021 Årsbudget 2021 Avvikelse 

bokslut/budget 

Intäkter 34 015 24 190 9 825 

Kostnader -552 796 -552 711 -85 

Årets resultat drift -518 781 -528 521 9 741 

Uttag ur resultatfond -4 160 0 -4 160 

Nettoresultat 2021 -522 941 -528 521 5 581 
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2 Driftbudget intraprenad 
Drift (604 RR orgnivå 
4) Bokslut 2021 Årsbudget 2021 Avvikelse 

bokslut/budget 

Intäkter 2 714 1 695 1 019 

Kostnader -60 500 -59 642 -858 

Årets resultat drift -57 785 -57 947 162 

Uttag ur resultatfond -944 0 -944 

Nettoresultat 2021 -58 729 -57 947 -782 
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3 Kommentarer - driftbudget 

3.1 Allmänt 

Kommentar 

PO Söder inkl intraprenad hade en budgetavvikelse på 9903tkr samt uttag ur 
resultatfonden på totalt 5104tkr vilket innebär ett nettoresultat på 4798tkr och en 
procentuell avvikelse på ca 1%. Totalt hade PO Söder ett överskott på övriga intäkter 
med ca 10800tkr, ett överskott på personalkostnader med ca 8400tkr, ett underskott på 
intäkter för barn och elever med ca 8900tkr samt ca 400tkr mer i kostnader för övriga 
inköp. Nedan är tabeller på de största avvikelserna: 

Intäkter barn och elever: 

 
Övriga intäkter: 

 
Övriga kostnader: 
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Ovan är de största budgetavvikelserna vilket nödvändigtvis inte är det samma som de 
största posterna. Till exempel var den största övriga intäkten "statsbidrag för likvärdig 
skola" men den var till största del redan budgeterad. Utöver ovan avvikelser fick PO 
Söder även stora budgettillskott vilka bör nämnas. Det var skolmiljarden covid-19 
(2600tkr), varje betyg räknas (2300tkr), omfördelning service (2000tkr) och tilläggsstöd 
(3600tkr). Dessa medel bidrog framför allt till ökat utrymme för personalkostnader men 
också övriga inköp. Anledningen till den stora minskningen av intäkter för barn och 
elever tros ha berott på situationen med covid (inom förskola & fritidshem) men också 
på ett större tapp av elever till engelska skolan än vad som budgeterats. De övriga 
inköpen av läromedel ökade med ca 6800tkr, mycket på grund av budgetöverskotten på 
enheterna. Trots situationen med covid och anpassningarna till engelska skolan har PO 
Söder haft en välskött ekonomi under 2021. De har gjort goda prognoser, haft budget i 
balans och samtidigt inte bundit upp sig till allt för stora långsiktiga kostnader inför 
eventuella minskningar av intäkter inför kommande budgetår. 

3.2 400 Öppen förskola 

Kommentar 

Budgetavvikelsen för öppen förskola var 222tkr vilket innebar en procentuell avvikelse 
på ca 7%. Överskottet bestod i stort sett enbart av lägre personalkostnader (inkl. 
sjuklöneersättningar för corona). Även om den procentuella avvikelsen var stor finns det 
inte mycket att diskutera kring resultat då verksamheten har en välskött ekonomi och en 
relativt liten rambudget. 

3.3 407 Förskola 

Kommentar 

Budgetavvikelsen för förskolorna var 3770tkr vilket innebar en procentuell avvikelse på 
ca 3%. Förskolorna hade under året minskade intäkter för barn med ca 5700tkr vilket 
motsvarar ca 55 barn på helår. Dels har antagligen befolkningsprognosen varit för hög 
och den totala tillväxten till Kungsbacka kommun har varit lägre än väntat, dels har 
antagligen färre barn varit inskrivna på grund av situationen med covid. Trots detta hade 
förskolorna budgetöverskott under 2021. Detta eftersom personalkostnader varit 
ca 4000tkr lägre och de övriga intäkterna varit ca 4300tkr högre. Främsta ökningen av 
övriga intäkter bestod av den statliga sjuklöneersättnigen för covid (ca 1600tkr). För 
överskotten men inom ram gjorde förskolorna en del strategiska inköp och ökade 
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inköpen av läromedel med ca 600tkr (men netto ca 1000tkr lägre övriga kostnader, 
ökning tilläggsstöd). I stort sett alla förskoleområden hade budget i balans. 

3.4 412 Pedagogisk omsorg 

Kommentar 

Budgetavvikelsen för pedagogisk omsorg var 683tkr vilket innebar en procentuell 
avvikelse på ca 12%. Verksamheten minskade intäkterna för barn med ca 330tkr men 
hade trots detta ett budgetöverskott eftersom personalkostnaderna minskade med 
ca 1000tkr (inkl. sjuklöneersättningar för corona). Även om den procentuella avvikelsen 
var stor finns det inte mycket att diskutera kring resultat då verksamheten har en 
välskött ekonomi och en relativt liten budget. 

3.5 425 Fritidshem 

Kommentar 

Se 3.7 440 Grundskola 

3.6 435 Förskoleklass 

Kommentar 

Se 3.7 440 Grundskola 

3.7 440 Grundskola 

Kommentar 

Budgetavvikelsen för skolorna var 3558tkr vilket innebar en procentuell avvikelse på 
ca 1,4%. Skolorna hade under året minskade intäkter för elever med ca 5400tkr vilket 
motsvarar ca 120 elever/barn på helår. Dels har antagligen befolkningsprognosen varit 
för hög och den totala tillväxten till Kungsbacka kommun har varit lägre än väntat, dels 
har antagligen färre barn varit inskrivna på fritidshem på grund av situationen med 
covid, dels har det på vissa skolor varit ett större tapp av elever till engelska skolan än 
vad som budgeterats. Trots detta hade skolorna budgetöverskott under 2021. Detta 
eftersom personalkostnaderna varit ca 5400tkr lägre (med hjälp av budgettillskott i form 
av skolmiljarden covid-19 (2600tkr), varje betyg räknas (2300tkr) och omfördelning 
service (2000tkr)) och de övriga intäkterna varit ca 5000tkr högre. Främsta ökningen av 
övriga intäkter bestod av den statliga sjuklöneersättnigen för covid (ca 1500tkr). För 
överskotten men inom ram gjorde skolorna en del strategiska inköp och ökade inköpen 
av läromedel med ca 2700tkr (netto ca 1200tkr högre övriga kostnader, men ökning 
tilläggsstöd). Nästan alla skolor hade budget i balans. 

  
  
*I ovan uppgifter ingår skolornas fritidshem, förskoleklasser och grundskolor summerat 
som en verksamhetsform. Uppgifterna för särskolans fritidshem har exkluderats och 
redovisas istället under avsnitt 3.8 443 Obligatorisk särskola. 
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3.8 443 Obligatorisk särskola 

Kommentar 

Budgetavvikelsen för obligatorisk särskola inkl fritidshem var 614tkr vilket innebar en 
procentuell avvikelse på ca 2%. Totalt hade särskolan ett överskott på övriga intäkter 
med ca 900tkr, ett överskott på intäkter för elever med ca 2600tkr, ett underskott på 
personalkostnader med ca 1300tkr och dessutom var kostnaderna för övriga inköp 
ca 1600tkr högre. Verksamheten ökade alltså både intäkterna och kostnaderna men 
intäkterna mer än kostnaderna. Den största ökningen av övriga intäkter var 415tkr i 
form av sjuklöneersättningar för covid och den största ökningen av övriga kostnader var 
1300tkr för inköp av läromedel till elever. Verksamheten lyckades under året hitta en 
balans mellan låg- och mellanstadiet då båda stadierna hade ett budgetöverskott. 

3.9 491 Gemensam verksamhet 

Kommentar 

Budgetavvikelsen för den gemensamma budgeten var -295tkr vilket innebar en 
procentuell avvikelse på ca 1%. Det var en relativt liten avvikelse på totalen men inom 
budgeten fanns en del avvikelser mellan olika poster. Till exempel blev det ett 
underskott på personalkostnader med ca 1300tkr. Detta berodde främst på en del 
oförutsedda kostnader på grund av flera personalförändringar. Det fanns även ett 
överskott på kapitalkostnader med ca 750tkr. Dels blev kapitalkostnaderna lägre på 
grund av att investeringstakten varit lägre än budgeterat under tidigare år och dels 
nyttjades endast 1500tkr till strategiska inköp från det budgeterade överskottet på 
2000tkr. Dessutom blev kostnaden för rehabilitering av personal ca 300tkr lägre än 
budget. Utöver budgetavvikelsen på -295tkr redovisades i den gemensamma budgeten 
även uttagen ur resultatfonden på 4160tkr. Det redovisade nettoresultatet blev därför -
4455tkr. 

Intraprenaden Åsa Gård hade också en gemensam budget, med en budgetavvikelse på 
123tkr vilket innebar en procentuell avvikelse på ca 10%. Utöver budgetavvikelsen på 
123tkr redovisades ur deras gemensamma budget även deras uttag ur resultatfonden på -
944tkr. Det redovisade nettoresultatet blev därför -821tkr. 

3.10 524 Korttidstillsyn enligt LSS 

Kommentar 

Budgetavvikelsen för korttidstillsyn enligt LSS var 1226tkr vilket innebar en 
procentuell avvikelse på ca 19%. Överskottet bestod av ca 800tkr lägre 
personalkostnader (inkl. sjuklöneersättningar för corona) samt ca 400tkr lägre kostnader 
för inköp av externa platser. Även om avvikelsen var stor finns det inte mycket att 
diskutera kring resultat då verksamheten har en välskött ekonomi och en relativt liten 
rambudget. 
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4 Investeringsbudget 

  Bokslut 2021 Årsbudget 2021 Avvikelse 
bokslut/budget 

Investeringar - - - 

Kommentar 

Ordinarie investeringsbudget: 

 
Investeringsbudget med extra för Fjärås/Gällinge (Smedingeskolan): 

 
Hanteringen av investeringsbudgeten hade en god fungerade process under året. 
Enhetscheferna identifierade i samband med arbetsmiljöronderna behoven samt 
samordnade inköpen. Ovan resultat var PO Söders ordinarie investeringsbudget samt 
investeringsbudget med extra inköp på ca 2,5mkr till Smedingeskolan. Överskottet 
inom geografiskt team Frillesås berodde på att teamet ville göra större inköp 2022 och 
därför höll nere investeringstakten 2021. Utöver investeringsbudgeten gjordes även 
strategiska inköp på driften för medel från kapitalkostnadsöverskottet med ca 1500tkr 
(budgeterat 2000tkr i kostnader för kapitalkostnadsöverskottet). 



 

Årsredovisning FG 2021 

Pedagogiskt område Norr 
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1 Driftbudget 
Drift (604 RR orgnivå 
4) Bokslut 2021 Årsbudget 2021 Avvikelse 

bokslut/budget 

Intäkter 39 319 36 283 3 036 

Kostnader -551 148 -548 776 -2 372 

Årets resultat drift -511 829 -512 493 664 

Uttag ur resultatfond -590  -590 

Nettoresultat 2021 -512 419 -512 493 74 
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2 Driftbudget intraprenad 
Drift (604 RR orgnivå 
4) Bokslut 2021 Årsbudget 2021 Avvikelse 

bokslut/budget 

Intäkter 1 705 1 081 624 

Kostnader -36 959 -37 112 153 

Årets resultat drift -35 253 -36 032 779 

Uttag ur resultatfond    

Nettoresultat 2021 -35 253 -36 032 779 
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3 Kommentarer - driftbudget 

3.1 Allmänt 

Kommentar 

Resultatet för pedagogiskt område Norr 2021 är ett överskott på 853 tkr vilket 
motsvarar en procentuell avvikelse på 0,16 % jämfört med budget. I resultatet ingår 
kostnader för projekt som kompenseras med medel ur resultatfonden vilket motsvarar 
590 tkr. Driftsresultatet är därmed 1 443 tkr. Pedagogiskt område Norr har från och med 
2021 utökats med budgeten för intraprenadskolan Malevik med verksamhet från 
förskola till årskurs 9. Intraprenadsformen innebär att enheten har ett något större 
ekonomiskt självbestämmande med bland annat egen resultatfond. Resultatet för 
intraprenaden är +779 tkr och resultatet för PO Norr exkl intraprenaden är därmed 
+74 tkr. I och med det positiva resultatet uppnås det långsiktiga målet att förstärka 
resultatfonden vilket möjliggör fortsatt framtida användning av fonden till 
utvecklingsprojekt. Resultatfonden uppgår efter 2021 till 13 374 tkr. 

Året har framförallt präglats av två större omständigheter som påverkar verksamheten 
och det ekonomiska utfallet. Det är etableringen av Engelska skolan i Kungsbacka samt 
den fortsatta globala coronapademin. Framförallt påverkade den pågående pandemin 
2020 men pandemin har även under 2021 påverkat verksamheten. Det har ställt stora 
krav på en flexibel organisation (distansundervisning mm), det har inneburit förändrade 
förutsättningar för verksamheten (minskning av efterfrågan av fritidsplatser, 
elevfrånvaro mm) och inneburit en ökad belastning för personalstyrkan (hög 
sjukfrånvaro, vikariestopp mm). Under 2020 var den ekonomiska effekten av pandemin 
dock positiv då den samlade personalkostnaden minskade drastiskt samtidigt som 
verksamheten fick kompensation för delar av sjuklöneskostnaden från staten. Under 
2021 har den effekten inte varit lika tydlig men ändock relevant. Sjuklönekostnaderna är 
dock fortsatt höga (4,1 mkr högre jämfört med 2019) men 2,7 mkr lägre jämfört med 
föregående år. Timlönekostnaderna fortsätter också att minska och är 2 mkr lägre 
jämfört med föregående år, vilket bland annat också borde har att göra med det aktiva 
arbetet med att minska antalet timlönepersonal inom förskolan men så är inte fallet utan 
minskningen av timlöner har enbart skett inom skolan. Även om timlönekostnaderna 
ökade under hösten är det viktigt att betona att de är 6,2 mkr lägre jämfört med 2019. 
Utfallet av personalkostnaderna ligger hyfsat i paritet med prognosen och avviker med 
1,6 % på helår. Under hösten har det dock varit större positiva avvikelser vilket har att 
göra med att sjukfrånvaron varit högre i kombination med brist på timvikarier. En 
positiv ekonomisk effekt har också varit att  PO Norr sammanlagt har fått statlig 
kompensation för sjuklönekostnader på 2,8 mkr. 

Etableringen av Engelska skolan har också fått stora konsekvenser på verksamheten då 
det innebär att PO Norr minskat sitt elevtal drastiskt. Till HT-21 minskade elevtalet med 
343 vilket också har att göra med att åk 8-9 flyttat från Toråsskolan till Varlaskolan. 
Minskningen av elevtalet innebär ca 9,4 mkr i lägre intäkter. Arbetet med att anpassa 
organisationerna till färre elever har pågått sedan budgetarbetet hösten 2020. För ett 
flertal enheter har det dock varit svårt att få budgeten i balans och åtgärderna har inte att 
räckt för att ro i hamn ekonomin under 2021. De tillfälliga pengarna från skolmiljarden 
och omföring av medel från Serviceförvaltningen gör dock att området i sin helhet 
kunde klara ett positivt resultat nära 0. Då dessa medel är av engångskaraktär under 
2021 innebär det att vi skjutit vissa nödvändiga besparingsåtgärder framåt till 2022. 

Orsaker till det positiva resultatet är i sammandrag: 
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 Statlig kompensation av sjuklönekostnader under coronapandemin (3,3 mkr) 
 Positiv avvikelse för kapitalkostnaderna på grund av återhållsamhet vad gäller 

investeringar. (2,5 mkr) 
 Statlig kompensation statsbidrag skolmiljarden (4,9 mkr)  
 Varje betyg räknas (2,1 mkr)  
 Minskade vikariekostnader samt minskade personalkostnader på grund av 

coronapandemin. 

De totala intäkterna visar på ett överskott på ca 3,6 mkr vilket motsvarar en avvikelse på 
hela 10% jämfört med budget. Detta trots att SU-grupperna har 2,4 mkr lägre intäkter 
jämfört med budget. Att intäkterna ändå avviker positivt beror delvis på 
kompensationen för sjuklönekostnaderna, 3,3 mkr. Resterande del beror på ökade 
intäkter för diverse projekt som inte varit budgeterade för på intäktssidan och inte heller 
på kostnadssidan såsom statsbidrag för lärarlönelyftet, karriärtjänster, validering 
fritidshemspedagoger, samt EU-projekt mm. Dessa projekt motsvaras av matchande 
kostnader på ca 4,2 mkr. Under året tillkom statsbidrag för lärarassistenter, 1 mkr, vilket 
var en post som vi inte budgeterat för. 
Vad gäller utfallet på kostnadsslag så är det en negativ avvikelse på 
personalkostnaderna jämfört med budget,- 4,5 mkr, (borträknat för skolmiljard + varje 
betyg räknas) vilket beror på att enheterna inte anpassat sig efter det lägre elevtalet. Det 
ska dock påtalas att det varierar mycket mellan enheterna .Avvikelsen på prestationer är 
negativ och betyder ca 5,1 mkr i lägre grundbelopp ut till enheterna jämfört med budget. 
Det beror till stor del på att vi underskattat elevtappet i budgetarbetet. Det är också så att 
antalet platser inom fritidshemmen fortsätter att minska på grund av minskad 
efterfrågan på fritidshemsplatser. Detta är en trend som har förstärkts ytterligare på 
grund av coronapandemin då många föräldrar valt att avsluta fritidshemsplatser i förtid. 
För kapitalkostnaderna är det en positiv avvikelse på 2,5 mkr vilket beror på 
återhållsamhet med investeringar. Överskottet är utfördelat på enheterna. 

För övriga verksamhetskostnader är det en negativ avvikelse delvis beroende på att flera 
enheter haft utrymme att göra en del strategiska inköp samt att en del kostnader 
motsvaras av projektintäkter som inte varit budgeterade. 
Budgetföljsamheten får godkänt i år igen. Det är endast 2 enheter som visar på negativa 
resultat. (Även SU-grupperna har ett negativt resultat.) Personalkostnadsprognoserna är 
fortsatt säkra även om utfallet avviker mer än tidigare år. Det bör tilläggas att det är 
svårt att prognostisera personalkostnaderna under rådande omständigheter och det är 
dessutom så att det i princip enbart varit positiva avvikelser. Avvikelserna mellan 
enheterna varierar dock. I snitt har personalkostnadsprognoserna avvikit med 1,6 % mot 
utfall.  Vad gäller elevprognoserna så kan det konstateras att det blivit mycket bättre 
även om vi i många fall underskattat elevtappet jämfört med budget (bla till Engelska 
skolan). Om man jämför den prognos av prestationer för HT-21 som gjordes innan 
sommaren med utfallet av prestationer HT-21 för elever inom grundskolan F-9 kan vi 
konstatera att avvikelserna faller inom felmarginalen och det skiljer endast totalt 0,5mkr 
i lägre grundbelopp (ca 0,4 %). Även prognosen för antalet förskolebarn faller inom 
felmarginalen. Vad gäller prognosen av antalet barn inom fritidshemmen är det dock 
större avvikelser procentuellt, 3 % vilket innebär 0,9 mkr i lägre grundbelopp. Det finns 
förbättringspotential för dessa prognoser, men det skiljer detta året 1,5 mkr i lägre 
grundbelopp mellan utfall och maj-prognosen vilket är bättre jämfört med tidigare år. 
En iakttagelse som kan dras är också att de enheter som slutar året med underskott 
också är de enheter som prognostiserat sämst. 

Under året har det prognostiserade resultatet varierat mellan +0,8 mkr till - 2,9 mkr 
vilket motsvarar en procentuell avvikelse av budget på mellan +0,2 % till -0,68 %. Den 
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totala budgetföljsamheten har därmed varit god. I delår augusti prognostiserade vi med 
ett underskott på 1,1mkr. Att resultatet blev bättre förklaras av följande faktorer: 

 Ej prognostiserad kompensation för sjuklöner corona (0,5mkr) 
 Ej prognostiserat statsbidrag lärarassistenter (1 mkr) 
 Högre intäkter än prognostiserat (lärarlönelyft, tidiga insatser, valideringar, 

förstelärarare) (1,4 mkr) 
 Differens prognos/utfall lön sept-dec (4,2 mkr) 
 Intäkter som inte kunde föras över till 2022 (teknikpris, EU-projekt 0,6 mkr) 

2000 kronan 

3.2 407 Förskola 

Kommentar 

Förskoleverksamheten visar på ett överskott på 3,4 mkr vilket motsvarar en procentuell 
avvikelse på 2,3 %. Jämfört med budget var det 5 barn färre i verksamheten. Rektorerna 
har vid uppskattningen av antalet barn vidtagit försiktighet och är väldigt träffsäkra i 
sina prognoser. De anpassar tidigt sina prognoser efter den nya verkligheten med 
senarelagda inskolningar under coronapandemin. 
Flera enheter ansökte om statsbidrag för mindre barngrupper. För HT-21 blev endast en 
tre enheter beviljat statsbidrag. 
Till stor del beror överskottet på noggranna chefer men också på att enheterna fått 
engångsstöd i form av statlig ersättning för sjuklöner under coronapandemin. På grund 
av coronapandemin har frånvaron av barn varit påtaglig vilket gjort att personalstyrkan 
pga av sjukskrivningar kunnat vara mindre vilket har minskat kostnaderna. 
Flera enheter har anställt "löpare" för att minska behovet av vikarier och öka antalet 
tillsvidareanställda. Målet är att andelen timavlönade av den totala arbetstiden ska 
understiga 11% under 2021 och 7% under 2022. Under januari till april var 
timlönekostnaderna lägre jämfört med föregående år men under maj - december har 
timlönerna ökat markant och överstiger nu utfallet för samma period föregående år med 
ca 1 mkr. Detta är en utveckling som behöver bevakas. I och med att flera enheter ökat 
sin grundbemanning så har enheterna gått in med en obalans i budgeten. Tanken är att 
personalkostnaderna ska minska bli lägre, då personal kommer att vara frånvarande för 
sjukdom eller vab, och dessa inte kommer att behöva ersättas med vikarier. Det har 
dock till stor del varit så även om timlönerna ökat. 
Alla förskoleområden i PO Norr avslutade 2021 med överskott. Totalt sett blev det 
samlade överskottet 3,8 mkr. Det är av stor vikt att bibehålla det noggranna 
budgetarbetet och budgetföljsamheten inför 2022 då intäkter för sjuklöner var av 
engångskaraktär. 

3.3 425 Fritidshem 

Kommentar 

Se grundskola 

3.4 435 Förskoleklass 

Kommentar 

Se grundskola 
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3.5 440 Grundskola 

Kommentar 

Resultatet för grundskola, förskoleklass och fritidshem samt gemensam verksamhet är 
ett underskott på ca 2,5 mkr vilket betyder -0,6% avvikelse jämfört med budget. Av 
verksamheterna är det fritidshem, -7,8mkr, som visar på ett större underskott. 
Förskoleklassverksamheten visar på ett underskott på -0,4 mkr och grundskolan visar på 
ett överskott på 2,5 mkr. Gemensam verksamhet visar på överskott med 3,2 mkr. En 
bidragande orsak till underskotten i fritidsverksamheten är att området haft 79 färre 
fritidshemsplatser jämfört med budget, särskilt inom F-3 men även inom 4-6, vilket 
innebär 2,6 mkr i lägre grundbelopp. En annan orsak kan också vara brister i 
redovisningen på verksamhetskod. Detta är något som vi arbetar med i uppföljningarna 
för att vi ska få en kvalitetssäkrad redovisning. 
Från vårtermin till hösttermin minskar elevtalet med 343. Det är fortsatt eleverna i de 
lägre åldrarna som minskar. I F-3 minskar antalet elever med 135, i 4-6 minskar 
elevtalet med 96 och i 7-9 med 112 elever jämfört med vårterminen. Jämfört med 
föregående år ökar elevtalet pga av att Maleviksskolan nu ingår i PO Norr. I övrigt är 
trenden att elevtalet minskar i området. Sedan 2016 har eleverna minskat med 280. 
Jämfört med budget minskar eleverna med 31 totalt på F-9. Det är i de yngre åldrarna, 
F-6, (38) som minskningen finns. till viss del beroende på att vi underskattat elevtappet 
till Engelska skolan. Fritidshemsplatserna fortsätter att minska. Jämfört med budget 
minskar fritidshemsplatser inom 4-6 med 21 platser. Fritidshemsplatserna inom F-3 är 
58 färre jämfört med budget. Sedan 2016 har antalet fritidshemsplatser minskat med 
482. Inom F-3 med 349 och inom 4-6 med 133.Det beror på en minskning av antalet 
elever i de lägre åldrarna samt att efterfrågan på fritidshemsplatser minskat. Denna 
effekt har förstärkts i coronapandemin då många föräldrar valt att avsluta 
fritidshemsplatser i förtid. Det är klart att det får konsekvenser för ekonomin när antalet 
barn inom fritidshemmen minskat med 482. 

Totalt sett är budgetavvikelsen -5,2 mkr för antalet elever och antalet platser inom 
fritidshem, 

För skolorna i sin helhet är resultatet -1,3 mkr. För SU-grupperna är resultatet -278 tkr 
och för SU-grupp Kullen blev resultatet -731 tkr. 

För alla enheter innebär det minskade elevtalet ett stort omställningsarbete med flera 
åtgärder för att komma i budgetbalans. De tillfälliga extra medlen underlättar det arbetet 
och gör att alla åtgärder inte behöver realiseras under 2021. Det är framförallt två 
enheter som har väldigt stora problem, Toråsskolan och Furulidsskolan. Identifierade 
orsaker till underskotten är i flera fall små klasser, ökade kostnader för elever med 
särskilda stödbehov och att vikande elevtal sker väldigt snabbt och att tillräckliga 
anpassningar inte kan göras på halvårsbasis för att uppnå budget i balans. En 
omständighet som försvårar arbetet är flytten av högstadiet från Toråsskolan till 
Varlaskolan. Skolan håller på att omorganiseras. Med början HT-21 ges eleverna i 
Toråsområdet anvisad skola Varlaskolan. Läsåret 22/23 får samtliga elever år 7-9 i 
Toråsområdet anvisad skola Varlaskolan. Detta innebär en mycket komplicerad 
omställningsprocess där vi under innevarande budgetår haft svårt att nå budget i balans. 
Stor osäkerhet bland personal, sena besked om elevvolymer, förändringar i 
skolledningsorganisation, en alldeles "för liten skola" som blir kvar under året. Vi 
behöver använda pengar ur resultatfond 2022 för att hantera den uppkomna situationen. 
För att komma tillrätta med budgetunderskotten arbetar enheterna med åtgärdsplaner 
tillsammans med verksamhetschef, ekonomi, HR, personalgrupper och fackförbund. 
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Pedagogiskt område Norr har på grund av sin starka socioekonomi väldigt lite 
statsbidrag för likvärdighet. I takt med att statsbidragen blir alltmer socioekonomiskt 
viktade finns risk att Kungsbacka kommun såväl som PO Norr får än mindre resurser i 
form av statsbidrag. Under året har en genomlysning av grundbeloppsmodellen gjorts 
och den visar på att det ska gå att bedriva verksamheten utan statsbidrag och 
strukturbidrag. 

3.6 491 Gemensam verksamhet 

Kommentar 

Gemensam verksamhet visar på ett överskott med ca 3,2 mkr framförallt beroende på 
kapitalkostnadsöverskottet. Överskottet finns centralt men är utfördelat till enheterna. 
På det gemensamma ansvaret ligger ett mindre underskott på 716 tkr (inklusive 
resultatfondsprojekt 590 tkr) vilket beror på att rektorsorganisationen varit dyrare än 
budgeterat under våren. Det beror dels på att det på vissa skolor under perioder varit 
dubbel bemanning i överlappningen mellan ny och gammal rektor och dels på utökning 
av antalet rektorer. Under hösten minskade kostnaden för rektorerna med totalt 1 rektor. 
Att budgeten ändå nästan är i balans beror också på minskade kostnader för 
kompetensutveckling och arbetsledning mycket på grund av stiltje under 
coronapandemin. 
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4 Investeringsbudget 

  Bokslut 2021 Årsbudget 2021 Avvikelse 
bokslut/budget 

Investeringar 3 614 3 784 169 

Kommentar 

Medlen för investeringar fördelas till de tre geografiska områdena i PO Norr. 
Enhetscheferna har i uppdrag att identifiera behoven i samband med 
arbetsmiljöronderna och samordnar även inköpen. Investeringsbehoven är stora och 
efter flera års återhållsamhet vad gäller investeringar överskreds  budgeten 2019. För 
2020 och 2021 var dock budgeten i balans igen. 



 

Årsredovisning FG 2021 

Pedagogiskt område Centrum 
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1 Driftbudget 
Drift (604 RR orgnivå 
4) Bokslut 2021 Årsbudget 2021 Avvikelse 

bokslut/budget 

Intäkter 46 084 28 676 17 408 

Kostnader -482 922 -477 353 -5 569 

Årets resultat drift -436 838 -448 677 11 839 

Uttag ur resultatfond 0 0 0 

Nettoresultat 2021 -436 838 -488 677 11 839 



Pedagogiskt område Centrum, Årsredovisning FG 2021 4(8) 

2 Kommentarer - driftbudget 

2.1 Allmänt 

Kommentar 

Årets resultat för PO centrum uppgår till 11,8 mkr. I delåret per augusti 
prognostiserades ett överskott på 3 mkr för PO centrum. Differensen mellan delårets 
prognos per augusti och årets resultat består av ett flertal faktorer. Att avvikelsen mot 
budget ökat under HT21 kan förklaras av nedanstående faktorer 

 Personalkostnaderna har varit 3,7 mkr lägre än vad som prognostiserats mellan 
sep-dec, detta resulterar i att för varje månad som gått har överskottet ökat. 

 Statsbidraget för lärarassistenter har inte varit prognostiserat då detta blev 
beviljat vid årets slut och då intäkter är osäkra prognostiseras ej dessa, bidraget 
uppgick till totalt 0,5 mkr. 

 Ansökningarna avseende tilläggsstöd HT21 var ej beslutade vid tidpunkten för 
delåret. När beslutet var klart ökade resultatet med ca 1 mkr. Alla enheter 
prognostiserar ej för tilläggsstöd. 

 Kapitalkostnadsöverskott på gemensam verksamhet uppgår till 1,6 mkr. 
 Budget för företagshälsovård på gemensam verksamhet är nästintill oförbrukad, 

0,38 mkr 
 Budget för förebyggande och hälsofrämjande kostnader har inte använts fullt ut, 

totalt 0,4 tkr kvar sammantaget på enheterna 
 Resterande avvikelse på området består av lågt prognostiserade intäkter, dels 

0,8 mkr i bidrag för lärarlönelyft, 0,2 mkr lägre intäkter för karriärtjänster. 

Under året har prognoserna avseende antalet barn och elever i verksamheterna minskat 
mot vad som budgeterats. Totalt uppgår prestationerna till ett minus på 9,8 mkr 
exklusive enheten för flerspråkigt lärande. Inom förskoleverksamheten uppgår 
mindreprestationerna till -1,7 mkr, inom fritidsverksamhet till -3,1 mkr och inom skolan 
till -5 mkr. Under tidigare år har avvikelserna mot budget avseende prestationer inte 
varit lika omfattande. En tänkbar orsak är inflyttningar som senarelagts samt att 
befolkningstillväxten i Kungsbacka inte ökat i den omfattning som prognostiserats. 
Ytterligare en orsak är IES. Enheterna i området har löpande anpassat verksamheterna 
utifrån minskat barn- och elevunderlag vilket bidragit till en fortsatt god ekonomi. 
Resultat per geografiskt område 

Bokslut 2021 Förskola Skola Summa 

Älvsåker/Hede 2 284 1 041 3 325 

Varla/Tingberget/Björkri
s 1 128 329 1 457 

Hålabäck 2 056 2 026 4 082 

Resultat gemensam verksamhet pedagogiskt område centrum och resultat för enheten  
för flerspråkigt lärande 

Bokslut 2021 Summa 

Gemensam verksamhet 1 708,40 

EFL 1 263,75 
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2.2 407 Förskola 

Kommentar 

Resultatet för PO centrums förskolor 2021 uppgår till + 5,5 mkr. Förskolorna i PO 
centrum hade även en positiv avvikelse år 2020 som uppgick till 6,4 mkr. Förskolorna 
prognostiserade att enheterna totalt skulle ha 1239 barn i förskolan och faktiskt antal 
barn uppgick till 1226 barn, en differens på totalt 13 barn vilket motsvarar 1,7 mkr 
mindre i budget (dock är differensen mellan små och stora barn något mer avvikande – 
man har räknat med ett högre antal små barn) 

 
  
Förskolorna har under året erhållit ett antal statsbidrag. Ett fåtal förskolor i centrum 
erhöll bidrag för minskade barngrupper – totalt 1,7mkr. Några förskolor har även 
erhållit statsbidraget ”språkutvecklande insatser i förskolan”, totalt 2 mkr. Utöver detta 
har även förskolorna tagit del av statsbidraget Covid-19, ett statsbidrag som ersatt 
sjuklönekostnader till viss del i verksamheterna. Dessa ovanstående bidrag har 
underlättat för verksamheterna ekonomiskt. Verksamheterna har även varit restriktiva 
gällande anskaffande av vikarier och många har istället ”supporters” i den ordinarie 

verksamheten som ersätter ordinarie personal då de är frånvarande. Ovanstående bidrag 
men framförallt minskade personalkostnader i förhållande till prognos har bidragit till 
ett överskott på 5 mkr. 

2.3 425 Fritidshem 

Kommentar 

Se avsnitt 2.5 

2.4 435 Förskoleklass 

Kommentar 

Se avsnitt 2.5 

2.5 440 Grundskola 

Kommentar 

Resultatet för PO centrums fritidshem, förskoleklass och grundskola uppgår till 



Pedagogiskt område Centrum, Årsredovisning FG 2021 6(8) 

+ 3,4 mkr. Antal placerade elever i fritidshem har fortsatt minskat. En orsak till detta 
som man sett även föregående år är att sedan pandemins start har ett flertal 
vårdnadshavare sagt upp elevens skolbarnsomsorg. Behovet tros ha minskat då fler 
vårdnadshavare arbetat hemifrån samt att påminnelseavgifter skickas ut till 
vårdnadshavare. 

Detta är även märkbart under det gångna året. Enheterna prognostiserade att de skulle 
ha 1006 placerade elever i fritidshemmen och faktiskt antal elever uppgick till 922, en 
minskning på totalt 84 elever. Denna minskning är omfattande och avvikelserna brukar 
inom denna verksamhet inte vara riktigt så stor, minskningen motsvarar 3,1 mkr i 
budget. 

 
Likaså ses en minskning även inom förskoleklass och grundskolan. Prognosen uppgick 
till att verksamheterna totalt skulle ha 2817 elever och antalet elever uppgick till 2729, 
totalt 88 elever färre än vad som prognostiserats, minskningen motsvarar 5 mkr i 
prestationer. Denna omfattande minskning inom verksamheterna tros ha sin grund i 
fördröjd inflyttning samt en minskad befolkningsökning i kommunen. Etableringen av 
engelska skolan IES bidrar också till utebliven ökning av elever i områdets skolor. 
Ytterligare en anledning är in och ut flyttningar. Minskningen har man sett sedan årets 
start och därmed har anpassningar av verksamheterna skett löpande under året. 

 
Inom dessa verksamheter har ett antal bidrag fördelats ut under året. Dels så har 
skolorna tagit del av ett internt bidrag från Serviceförvaltningen, bidraget var av 
engångskaraktär och har sin grund i att hyrorna ej varit justerade. Totalt har skolorna 
tagit del av 4,2 tkr. Området har även blivit tilldelade 2 mkr för statsbidraget 
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skolmiljarden. 

Likvärdighetsbidraget har fördelats ut utifrån de socioekonomiska faktorerna och några 
skolor har tagit del av dessa, totalt 4,2 mkr. Ersättning för sjuklöner, bidraget för Covid-
19 har också fördelats ut. Utan ovanstående bidrag hade verksamheterna haft en allt 
svårare ekonomi och allt fler anpassningar hade behövt göras. 

2.6 491 Gemensam verksamhet 

Kommentar 

Årets resultat för pedagogiskt område centrum uppgår till 1,7 mkr. Det gemensamma 
ansvaret för området budgeterar för arbetsledning, coacher samt företagshälsovård. 
Överskottet kan framförallt förklaras av en avvikelse på kapitalkostnaderna, totalt 
1,6 mkr. Detta beror på att området inte investerat i den takt som vi drar av för 
kapitalkostnader i budgeten. 
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3 Investeringsbudget 

  Bokslut 2021 Årsbudget 2021 Avvikelse 
bokslut/budget 

Investeringar -2 728 -3 086 358 

Kommentar 

Investeringsbudgeten är utfördelad till respektive enhetschef inom de geografiska 
teamen. Totalt har PO centrum blivit tilldelade en investeringsbudget på totalt 3 086 tkr 
och under året har man gjort investeringar för totalt 2 728 tkr. Investeringsbudgeten 
avser löpande investeringar för inventarier, datorutrustning samt sop och sorteringskärl. 



 
 

Datum 

2022-02-08 
Diarienummer 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Tjänsteskrivelse Ombudget och resultatfond 2021  
 

Förslag till beslut  
Nämnden för Förskola & Grundskola godkänner förslag till ombudgetering och resultatfond 2021.  

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

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

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

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-02-08 

Nämndens förslag till ombudget och resultatfond 2021 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Kommunledningskontoret, Styrning & Ekonomi 

 



Kungsbacka Kommun
Se anvisningar på fliken Anvisning

Nämnd: Förskola & Grundskola
Driftsredovisning - begäran om resultatdisponering 2021

Kostnad med (-) intäkter med (+), belopp i tkr

Spec Ansv/vks/proj Driftredovisning/ 
Projektnamn

Summering - nämndens förslag till beslut
Årsbudget Utfall Avvikelse Ombudgeteras Förs till 

resultatfond
Typ 1 - ej 

utförverksamhet   
återredovisas

Typ 2 - 
versamhet till 
annan nämnd 
återredovisas

Typ 3 - egna 
effektiviseringar 
till resultatfond

Typ 4 - Pågående ej 
avslutade projekt  
Ombudgeteras

Summa till 
resultatfond

Summa att 
ombudgetera

Summa att 
återredovisa

Kontrollsumma mot 
bokslutsavvikelse. 

BÖR SLUTA MED "0" I 
SUMMAN

A B C D E=D-C F G H I J K L=G+J M=F+K N=H+I O=F+G+H+I+J+K-E
0 0 0 0 0

FG Drift -2 088 319 -2 031 735 56 584 28131 28 453 28 453 0 28 131 0
 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

-2 088 319 -2 031 735 56 584 0 0 28 131 0 28 453 0 28 453 0 28 131 0

Förslag på justeringar

Sjuklöneersättning netto
Färre antal barn& elever
Internränta

Summa 28 453,0

Bokslut 2021 Orsak samt nämndens begäran om resultatdisponering till bokslut o budgetavvikelse 2021 Motivering (för varje projekt anges motivering). För typ 3 begäran om 
överföring till resultatfond lämnas särskild redovisning av 

prestationsmått eller andra utvärderingskriterier som visar att 
överskottet uppstått genom egna effektiviseringar.

Underskott Överskott

Återredovisningen på 28,1 miljiner beror på utebliven volymökning. 
Överföring till resultatfond beror på effektiviseringar inom nämnden. 

Totalt nämnden



Kungsbacka Kommun
Se anvisningar på anvisningsfliken.

Nämnd: Förskola & grunskola
Investeringsprojekt - begäran om ombudgetering 2021

Utgifter i (-) och inkomster i (+) belopp i tkr
TKR

Projekt nr Projektnamn
Projekttyp Nämnd Årsbudget Utfall Avvikelse Avslutade projekt    

Ja/Nej
Resultat avslutade 

projekt
Typ 4 - Pågående ej 

avslutade projekt 
Ombudgeteras till 

2022

Typ 4 - Pågående ej 
avslutade projekt 

Ombudgeteras till 
2023

Kontrollsumma mot 
bokslutsavvikelse

A B C D E=D-C K L M N O=L+M+N-E
0 0

Löpande investeringar 1 FG -15 000 -16 242 -1 242 1 242
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

-15 000 -16 242 -1 242 0 0 0 1 242
Investeringsbudgeten
Investeringsbudgeten behandlas i princip på samma sätt som driftbudgeten. 
Över- och underskott skott avseende pågående men ej avslutade investeringar överföres till det nya budgetåret till dess investeringen är genomförd och slutredovisad.

Bokslut 2021 Orsak till bokslut och budgetavvikelse 2021 samt Nämndens begäran om 
ombudgetering m m

För varje projekt anges motivering och förslag till åtgärd vid avvikelse för avslutade projekt

P

Totalt nämnden



 
 

Datum 

2022-01-20 
Diarienummer 

FG 2021-01625 

 
 

 
Förvaltningen för Förskola & Grundskola 

Maria Andersson 
0300 - 83 66 16 
Förvaltningschef 
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 Kungsbacka kommun 
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Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Uppföljning 2021 Intraprenader  

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

Sammanfattning av ärendet 
I november 2020 godkände nämnden för Förskola & Grundskola ansökan från Fullriggaren Malevik 
och Åsa Gård om att få driva verksamheten i intraprenadsform från och med 2021-01-01.  
 
Fullriggaren Maleviks verksamhetsplan är indelad i tre områden/mål;  
 

 Autonomi med delmålen  
- god insyn i enhetens budget och tillit 

 
 Gemenskap med delmålen 

- Ökad delaktighet/distribuerad makt och samarbete mellan förvaltningar och föreningar 
 

 Kunskap med delmålen 
- Måluppfyllelse, barns och elevers kompetenser samt omvärldsorientering 

 
Åsa Gårds verksamhetsplan är indelad i tre områden/mål;  

 En stor delaktighet och ett stort inflytande för både barn/elever, vårdnadshavare och 
personal  

 Hälsosam digitalisering  

 1–16 år 
 

I detta ärende informeras nämnden om uppföljning av första året med intraprenadens verksamhetsplan. 
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Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse, 2022-01-12 
Uppföljning av Fullriggaren Maleviks intraprenad 2021, 2021-12-06 

Uppföljning av Åsa Gårds intraprenad 2021, 2022-01-20 

Beslutet skickas till 
Rektorer Fullriggaren Malevik 

Rektorer Åsa Gård 

Verksamhetschef Norr 

Verksamhetschef Söder 

 

 

 

Maria Andersson 

Förvaltningschef   



 

 
Åsa Gårdsskola• Pedagogisk enhet Söder • Varbergsvägen 1711 • 439 54 Åsa • 0300-83 37 00  

 Fax 0300-83 37 07 
asagardsskola@kungsbacka.se 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intraprenadrapport Åsa Gård 2021  
 
  
MÅL: En stor delaktighet och ett stort inflytande för både barn/elever, vårdnadshavare och 
personal  
 
Med målet vill vi uppnå:  

 Att styrgruppen garanterar personal ett stort inflytande och stor delaktighet inom alla områden.  
 Att vårdnadshavares inflytande fortsatt är stort genom Brukarråd och Föräldrafrukostar men 

också genom ytterligare forum/sätt.  
 Att barn och elever ges utökade möjligheter till inflytande och delaktighet utöver de som redan 

finns över den egna skolgången och i diverse råd och att barn/elever utrycker det i högre grad i 
samtal och enkäter.  

 Att barn/elever görs medvetna över de olika möjligheterna de har för delaktighet och inflytande.  
 Att barn/elever görs delaktiga i styrgruppens arbete.  

  
De insatser för att arbeta mot detta mål som genomförts under 2021 har inför denna redovisning sammanställts i 
tabellen nedan.  

Personal Vårdnadshavare Barn/elever 
Styrgruppens fortsatta arbete 
 
Temperaturmätaren 
 
Formsenkät inför 
projektet Kreativitet och Samspel 

Föräldraråd 
  
Föräldrafrukost  

 
Brukarråd  

 
Föreläsning 
för vårdnadshavare Hälsosam 
digitalisering  
 
Jul på Åsa Gård  

Elevråd  
 
Trygghetsråd  
 
Trygghetsvandring och 
trygghetsintervjuer på förskolan  
 
Elevrådet har gjort en ansökan till 
styrgruppen om projekt kopplat till 
resultatfonden  

  
Vid rektorsbyte inför VT-22 gjorde rektorerna en genomlysning av samtliga möten/grupper på enheten 
där rektor ingår. Genomlysningen visar på att det finns många olika forum för personal och 
vårdnadshavare, men inte fullt så många för barn/elever där just rektor ingår. Däremot finns det olika 
etablerade forum för barn/elever för delaktighet och inflytande. Barn och elever ges inflytande på många 
sätt via de närmaste pedagogerna ex. över det egna lärandet och i olika råd såsom matråd, trygghetsråd 
och elevråd. I de enkäter som genomförts kan vi ännu inte se någon skillnad i deras upplevda delaktighet 
och inflytande, då enkäterna genomfördes under vårterminen, dvs strax efter att detta mål skrevs fram.    
Vårdnadshavarna ges inflytande främst via brukarråd, föräldraråd och föräldrafrukostar. I vårt 
projektarbete kring Hälsosam digitalisering har vi för vårdnadshavarnas ökade delaktighet och 
inflytande också erbjudit digitala föreläsningar skräddarsytt för vårdnadshavare med barn 
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på förskola alternativt skola. Utöver ovan nämnda forum arbetar förskola och skola mycket nära i 
samverkan med hemmen, och utgår från den stärkande relationen. Tidiga insatser och möten i form av 
samråd är en nyckel. I år visades också vårdnadshavares delaktighet och inflytande genom att 
vårdnadshavarna själva planerade för och höll i Jul på Åsa Gård. En julbasar för alla barn, elever och 
vårdnadshavare som tidigare arrangerats av pedagoger och rektorer.   
Under det gångna året har styrgruppens arbete fortlöpt. Styrgruppen har fokuserat på att följa upp 
personalens mående och arbetsmiljö via vår temperaturmätare, samt planera för insatser för att möta och 
fånga upp det som framkommer där. Styrgruppen har också varit en stor del av kartläggning, planering 
och framskrivande av resultatfondsfinansierade projektet Kreativitet och samspel som startades upp i 
november med all personal på enheten. En viktig faktor i projektets begynnelse är att ta reda på 
pedagogernas förförståelse, önskemål och behov. Detta har gjorts genom en enkät, vilken också är 
utgångspunkt i planering av projektets insatser.   
I temperaturmätaren kan vi se en nedgång i personalens upplevelse kring delaktighet och 
inflytande under höstterminens första månader, för att sedan öka igen efter läslovet. I fritextsvaren kan 
vi se att skolorganisationen i Åsa, samt lokalfrågan är i fokus, och många uttryckte i början av 
terminen frustration, osäkerhet, olust och maktlöshet.   
Vi kan också se i temperaturmätaren att antalet svaranden minskar allt eftersom under höstterminen, det 
är alltså färre pedagoger som väljer att svara på enkäten.   
  
En stor del av arbete mot detta mål sker i styrgruppen. Gruppen har funnits sedan projekttidens start 
2017 och arbetet har utvecklats och förändrats och styrgruppen fyller i dag en viktig roll i enheternas 
samarbete och utvecklingsarbete. Gruppen är en viktig faktor för personalens delaktighet och inflytande 
och styr över ex. temperaturmätare som är en annan viktig ingrediens för detta. Strukturer för gruppens 
arbete är väletablerade och fungerar, även då exempelvis skolledning förändras.   
Vi ser att vi behöver jobba vidare med koppling mellan möten/grupper/forum. Bara för att det finns 
många möten och forum betyder det inte att det kopplingarna är givna eller att delaktigheten är hög 
(även om förutsättningarna för det ökar).  
Barn och elevers inflytande sker främst via de närmaste pedagogerna. Nytt för i år är dock att elevrådet i 
år skrivit ihop en ansökan till Styrgruppen om bidrag till projektet Kreativitet och samspel, vilket öppnar 
upp och tyder på att delaktighet och inflytande möjliggörs. Elevers och barns inflytande är dock 
fortfarande något vi vill utveckla ytterligare under den kommande perioden och hänger samman med 
ovan nämnda arbete för att stärka kopplingar mellan möten/forum/grupper.  
Vårdnadshavarnas delaktighet och inflytande är generellt sett hög på enheten. Relationer är i fokus och 
betraktats som en nyckel för en god samverkan för att barns och elevers förskole- och skolgång ska bli 
så bra som möjligt.   
 
 
MÅL: Hälsosam digitalisering  
 
Med målet vill vi uppnå:  

 Att vi skapar strukturer/organisation över skolformerna så att samsyn finns och att vi har 
kommunikationssätt när det personliga mötet inte är lämpligt som är likadana och därmed 
underlättar för vårdnadshavare.  

 Att barn och elever blir digitala producenter före att vara konsumenter.  
 Att kvaliteten i den digitala undervisningen ökar till en hög nivå och som är driftssäker.  
 Att erövra en hälsosam digital kompetens för våra barn och elever genom att bädda för en sund 

balans för den uppkopplade hjärnan.  
 Uppnå ett högre tekniskt kunnande i syfte att avhjälpa tekniska problem som uppstår, både för 

egen del men också som stöd till barn/elever och vårdnadshavare som drabbas av dito.  
 
Vi kommer att arbeta med det här under hela intraprenaden vilket är en fyraårsperiod. Det första året 
blir ett arbete som syftar till att öka den adekvata kunskapen om verktyg och program. Vi 



 

 
Åsa Gårdsskola• Pedagogisk enhet Söder • Varbergsvägen 1711 • 439 54 Åsa • 0300-83 37 00  

 Fax 0300-83 37 07 
asagardsskola@kungsbacka.se 

 

anlitade Foxway till samarbetspartner i den här delen av arbetet. De genomförde en kartläggning för att 
ta reda på vilken nivå personalen hade i sina IT-kunskaper och vilka behov de beskrev. Det genomfördes 
med hjälp av en enkät och med intervjuer. Utifrån det arbetade styrgruppen och företrädare 
från Foxway fram en plan om innehåll. Vi har använt oss om ledare som leder personalen i arbetet. I 
förskolan har det varit utvecklingsgruppen och i skolan ha det varit förstelärarna. De har träffats och 
genomfört tre gånger under hösten och det kommer att bli tre gånger till våren. I arbetet har det också 
ingått att informera och diskutera vårdnadshavarnas roll i barnens användande av internet och sociala 
medier så två digitala föräldraträffar har genomförts under höstterminen. På Åsa Gårds skolan så har vi 
ett förändringsarbete som pågår för högstadiet. Vi har därför prioriterat förändringsarbetet tillsammans 
med arbetet med nya kursplanerna under det här läsåret. Det innebär att vi har begränsat arbetet med 
hälsosam digitalisering till årskurserna F-6. För att inte helt vara utan den här satsningen så planerar vi 
för en träff mellan förstelärare och lärare i arbetslaget för högstadiet under vårterminen 2022 där vi tar 
fram det allra viktigaste för att skapa inspiration till IT-utveckling.   
  
 Bilder från vår förskoleverksamhet 
 

                  
   
 
 
MÅL: 1–16 år 
 
Med målet vill vi uppnå: 

 Röd tråd – en gemensam samsyn på alla områden, med progression och KASAM, som är 
gynnsam för barn och elevers utveckling och lärande.  

 Att barn och elever ska ha tillgängliga verktyg för lärande i sin utbildning att ta med i nästa steg.  

 Högre undervisningskvalitet och likvärdighet inom enheten och i förhållande till 
styrdokumenten.  

 Att undervisningen erbjuder en mångfald där vi utmanar normkritiska värden samt vidgar 
globala mål, likheter och olikheter och ger lika möjligheter oavsett kön.  

När den egna verksamheten observeras noterar Åsa Gårds lärare i förskola och fritidshem att barns och 
elevers lek, fantasi och kreativitet förändrats över tid. Det som uppmärksammas är att den fria leken tar 
längre tid för barnen att initiera samt att rolleken i många fall ersätts av konstruktionslek eller tid med 
digitala verktyg. Bland de äldre eleverna tycker sig pedagogerna se att flertalet elever upplever öppna 
skoluppgifter utmanande och att en del elever upplevs har svårt med socialt samspel.  
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Observationerna ligger till grund för ett projekt kallat ”Kreativitet och samspel” vilket syftar till att, i ett 

1-16årsperspektiv, ge enhetens pedagoger kunskap i lekens betydelse samt förena lek, kreativitet och 
samspel med läroplanernas ämnen och områden.  
I samband med höstterminens gemensamma studiedag samlades alla pedagogers tankar kring lek, 
lekkompetens och förutsättningar för lek i vår verksamhet in för bearbetning av projektets samordnare. 
Denna sammanställning har sedan legat till grund för projektets vidare utformning. Enhetens pedagoger 
kommer, i ett 1-16årsperspektiv, att arbeta både praktiskt och teoretiskt inom projektet utifrån de 
önskemål och behov som framkommit i kartläggningen. Under projekttiden kommer en likvärdig 
kartläggning göras bland barnen/eleverna. 
Det projektet vill pröva är om man genom att ge pedagoger kunskap i lekens, delaktighetens och 
lärmiljöernas betydelse kan använda lek och kreativitet som ett pedagogiskt verktyg och därigenom 
skapa bättre förutsättningar för våra barn/elever i deras lärande. Vi ser även att projektet stämmer väl 
överens med de av förvaltningen utsedda utvecklingsområdena; jämställd utbildning, undervisningens 
kvalitet och matematiskt lärande.   
 
De effekter vi hoppas på är att barnen/eleverna blir presenterade för fler utvecklade lärmiljöer, inomhus 
och utomhus, som bjuder in till lek/aktivitet för fler barn/elever att delta i. Vi hoppas också på fler elever 
som vågar ta modiga beslut och som vågar utmana traditionellt tänkande. Vi önskar att fler barn/elever 
använder digitala verktyg som producenter istället för, som idag, nästan uteslutande som konsumenter. 
I förlängningen hoppas vi att projektets samlade påverkan ger en ökad trivsel för alla barn, elever, 
pedagoger och personal på Åsa Gård.  
 
 
 
 
Anna Eriksson, rektor Åsa Gårds förskolor 
 
Kerstin Ehrenborg, tf rektor Åsa Gård F-3  
 
Kristin Arplöw, rektor Åsa Gård 4–9  
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Uppföljning av Fullriggaren 

Maleviks intraprenad 2021 

MÅL 

1. Autonomi med delmålen god insyn i enhetens budget och tillit. 
2. Gemenskap med delmålen ökad delaktighet/distribuerad makt och samarbete mellan 

förvaltningar och föreningar. 
3. Kunskap med delmålen måluppfyllelse, barns och elevers kompetenser samt 

omvärldsorientering. 

 

 

 
RESULTAT I FÖRHÅLLANDE TILL INTRAPRENADSMÅLEN 

1. Fullriggaren Malevik kommer ha budget i balans 2021. Under delmålet tillit och att 
skolledningen gör besök för att skapa tillitsfulla relationer, så jobbar rektorerna på med detta 
mål. Rektor gör så många besök hen hinner med på en vecka. 
 

2. Fullriggaren Malevik har en styrgrupp bestående av personal från både förskola och skola. 
Arbetet leds av rektor. Rektorerna har startat ett samarbete med Kullaviks IF där vi har 
bollspel på fritids två eftermiddagar per vecka. Samrådsmöten med Fullriggaren Maleviks 
brukarrådsförening sker ca 3-4 ggr/termin.  
 
 

3. Måluppfyllelsen är god. Delmålet att bjuda in vårdnadshavare för att på så sätt ”berikar med 

erfarenheter och kunskaper från yrkeslivet” har ej kunnat genomföras på grund av covid.  
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ANALYS I FÖRHÅLLANDE TILL INTRAPRENADSMÅLEN 

De mål som finns uppställda i intraprenadansökan har varit svåra att genomföra då ingen av de 
tidigare rektorerna finns kvar i verksamheten samt att personalen inte har varit delaktiga i 
framtagandet av ansökan. Nya rektorer hittar ej heller underlag eller behovsanalyser som legat till 
grund för målen i ansökan. 

De nya rektorerna har tillsammans med styrgruppen försökt fördjupa sin förståelse kring de 
uppsatta målen. Medlemmar i styrgruppen upplever sig inte vara helt förankrade i delmålens 
innebörd. Flera av delmålen har rubriker som kan uppfattas som vilseledande till vad som 
egentligen ska utföras. Ett exempel är första målet autonomi med ett delmål som heter tillit. Där 
beskrivs hur rektor ska besöka klassrum, grupper mm för att bygga tillitsfulla relationer där 
medarbetaren under sitt utvecklingssamtal ska ge chefen feedback på hur väl chefen bedöms ge 
återkoppling, föregå med gott exempel och coacha och uppmuntra medarbetare. De tre huvudmålen 
autonomi, gemenskap och kunskap med alla delmål, metoder och utvärdering hänger inte alltid 
ihop. Den röda tråden saknas. 

 

NYA REKTORERNAS ANALYS I FÖRHÅLLANDE TILL SKOLLAG OCH LÄROPLAN 

Rektorerna såg tidigt behovet av en tydlig arbetsgång mellan drifts- och utvecklingsorganisation för 
att möjliggöra utvecklande arbete och har från och med höstterminen gjort en del justeringar i 
verksamheten. 

 

Drift 

• Administratör arbetar endast som administrator vilket leder till att expeditionen är bemannad 
80%. 

• Caféet har öppnat och är bemannat varje dag fram till ca kl 14.15. 
• Renodlat vaktmästarens arbetsuppgifter vilket gör att verksamheten har vaktmästare alla 

förmiddagar. 
• Rektorerna har sett över alla handlingsplaner, bland annat barn- och elevhälsoplanen, främja 

närvaro plan mm. 
• Fysiska miljön på skolan har setts över, bland annat café, personalutrymmen, expedition, 

utemiljö och diverse andra utrymmen. 
• Nytt konferensschema från höstterminen med arbetsmöten och utvecklingsmöten på olika 

dagar. 
 

Utveckling 

• Ny arbetsorganisation för elevhälsoteamet med perioder. 
• Tydliga uppdrag till förstelärarna inom utvecklingsorganisationen med bland annat utmärkt 

undervisning. 
• Tydliga uppdrag till arbetslagsledarna för driftsorganisationen. 
• Hundpedagog för elev i behov. 
• Samarbete med Kullaviks IF; tre fotbollspass/vecka. 
• Särskoleintegrerade elever fått tillgång till utbildade aktiveringspedagoger. 
• Ämnesgrupper nordväst för lärare i syfte att öka likvärdighet. 
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FORTSATT ARBETE 

Rektorer och förstelärare har under hösten påbörjat Skolverkets modell för nulägesanalys 
tillsammans med Eva Hallström. All personal på både förskola och skola kommer att vara delaktiga 
i genomförandet under våren 2022 för att säkerställa verksamhetens behov och att vi i 
förlängningen gör rätt saker. 

Rektorerna har i sitt SKA-arbetet parallellt med nulägesanalysen valt att inleda ett prioriterat arbete 
inom följande områden: 

• Tydlig verksamhetsstyrning 

• Utveckla arbetet med betyg och bedömning för en likvärdighet i nordväst 

• Utveckla arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd 

• Särskoleintegrerade elevers rätt till utbildning 

• Utveckla arbetet med formativ undervisning 

• Kvalité i fritidshem 

• Roller och ansvarsfördelning bland personalen 

• Förstelärarna som mellanledare för bland annat utmärkt undervisning 

• Arbetslagsledarna som mellanledare för driftsorganisationen 

• Specialpedagogens/speciallärarens roll och ansvar 

 

EKONOMISKT RESULTAT 2021 

Budget i balans 2021. 

 



Delegeringsbeslut 2022-01-10 -- 2022-02-06

Dok.nr DiarieNr Datum Beskrivning. Handläggare Enhet

36810 202101605 2022-01-30
Delegeringsbeslut A 2.7 Utredning och beslut om fullgörande av 
skolplikt Gällingeskolan, åk 1 Frida Byrsten

FG Myndighet & 
Stöd

36127 202101605 2022-01-29
Delegeringsbeslut A 2.7 Utredning och beslut om fullgörande av 
skolplikt Gällingeskolan, åk 3 Frida Byrsten

FG Myndighet & 
Stöd

34331 202100992 2022-01-28
Delegeringsbeslut 4:1 och 4:2 - Handläggning av skolskjuts - Hösten 
2021 Lars Sundbom

36795 202200100 2022-01-27
Delegeringsbeslut A 11.1 och A 11.3 - Pga personalbrist har 
Stegatorps förskola öppet kl 6-16:30 den 28/1. Maria Andersson

Förvaltningen för 
Förskola & 
Grundskola

36785 202200077 2022-01-26

Delegeringsbeslut A 11.2 - För klass 8C21 på Kullaviksskolan 
bedrivs undervisningen i form av fjärr- och distansundervisning 
under perioden 27-28 januari utifrån att elever ej kan närvara i 
skolenhetens lokaler för att de följer föreskrifter, 
rekommendationer och råd från Folkhälsomyndigheten gällande 
sjukdomen covid-19. Maria Andersson

Förvaltningen för 
Förskola & 
Grundskola

36784 202200102 2022-01-26

Delegeringsbeslut A 11.1 och 11:3 - Pga personalbrist fortsätter 
Gällinge förskolas begränsade öppettider 27-28/1, öppet kl 6-
16.30. Maria Andersson

Förvaltningen för 
Förskola & 
Grundskola

36766 202200145 2022-01-26
Delegeringsbeslut A 11.1 och A 11.3 - Pga personalbrist har 
Olasgårdens förskola fortsatt stängt även 27-28/1. Maria Andersson

Förvaltningen för 
Förskola & 
Grundskola

36763 202101740 2022-01-26 Delegeringsbeslut tilläggsbelopp Ulrika Lunden
FG Myndighet & 
Stöd

36762 202101740 2022-01-26 Underlag till delegeringsbeslut tilläggsbelopp Ulrika Lunden
FG Myndighet & 
Stöd

36756 202200103 2022-01-25
Delegeringsbeslut A 11.1 och A 11.3 - Pga personalbrist har 
Gullregnsskolan begränsade öppettider kl 7-16.30 den 26-28/1. Maria Andersson

Förvaltningen för 
Förskola & 
Grundskola

36744 202200023 2022-01-25
Protokollsutdrag 2022-01-19  § 18 Delegeringsbeslut antagna av 
nämnden 2022 Renee Rydberg



Delegeringsbeslut 2022-01-10 -- 2022-02-06

36726 202200102 2022-01-25
Delegeringsbeslut A 11.1 och A 11.3 - Pga personalbrist håller 
Gällinge förskola öppet kl 6-16:30 den 25-26 januari Maria Andersson

Förvaltningen för 
Förskola & 
Grundskola

-99 2022-00175 Delegeringsbeslut 8 b - Disciplinpåföljd skriftlig varning
FG HR & 
Kommunikation

36717 202200145 2022-01-24
Delegeringsbeslut A 11.1 och A 11.3 - Pga personalbrist har 
Olasgårdens förskola stängt 24-26 januari Maria Andersson

Förvaltningen för 
Förskola & 
Grundskola

36716 202200144 2022-01-24

Delegeringsbeslut A 11.1 och A 11.3 - Pga personalbrist har 
Håkansgårdens förskola öppet avdelningarna Dungen och Gläntan 
kl 7-17 och avdelningarna Kojan och Kullen stängda den 24 januari. Maria Andersson

Förvaltningen för 
Förskola & 
Grundskola

-99 2022-00153
Delegeringsbeslut D7 anställning lärare förskola, Pedagogiskt 
område norr, Linnéa förskola

Kungsbacka 
kommun

36705 202200143 2022-01-21
Delegeringsbeslut A 11.1. och 11.3- Beslut för att förhindra 
smittspridning Älvsåkersskolan Maria Andersson

Förvaltningen för 
Förskola & 
Grundskola

36704 202200142 2022-01-21
Delegeringsbeslut A 11.1 och 11.3- Beslut för att förhindra 
smittspridning Kullaviksskolan Maria Andersson

Förvaltningen för 
Förskola & 
Grundskola

36703 202200141 2022-01-21
Delegeringsbeslut A.11.1 och 11.3- Beslut  för att förhindra 
smittspridning gällande Frillesåsskolan Maria Andersson

Förvaltningen för 
Förskola & 
Grundskola

36699 202101340 2022-01-21

Delegeringsbeslut A 6.1 - Ansökan om tilläggsbelopp beviljas. 
Ansökan avser personalförstärkning/barnskötare med 45 tim/v, se 
vidare handlingen. Frida Byrsten

FG Myndighet & 
Stöd

36698 202101505 2022-01-21

Delegeringsbeslut A 6.1 - Ansökan om tilläggsbelopp beviljas. 
Tilläggsbeloppet tilldelas med 75 % av en elevassistent, se vidare 
handlingen. Frida Byrsten

FG Myndighet & 
Stöd

36697 202101588 2022-01-21

Delegeringsbeslut A 6.1 - Ansökan om tilläggsbelopp enligt 
skollagen beviljas. Ansökan avser anställning av extra resurs 35,5 
timmar i veckan, se vidare handlingen. Frida Byrsten

FG Myndighet & 
Stöd
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36688 202200080 2022-01-21

Delegeringsbeslut A 11.1 och A 11.3 - Pga personalbrist har Tölö 
förskola begränsat öppet den 21 januari: endast barngrupperna 
Vallmon och Violen är öppna och med öppettider 7:30-16:30. Maria Andersson

Förvaltningen för 
Förskola & 
Grundskola

36687 202200086 2022-01-21
Delegeringsbeslut A 11.1 och A 11.3 - Pga personalbrist har Vallda 
Sandö förskola begränsat öppet ? kl 7:30-16 ? den 21 januari. Maria Andersson

Förvaltningen för 
Förskola & 
Grundskola

36686 202200079 2022-01-21

Delegeringsbeslut A 11.1 och A 11.3 - För att förhindra 
smittspridning stängs Åsaskolan delvis ned och fjärr- och 
distansundervisning bedrivs 21-26 januari. Beslutet omfattar klass 
9B. Maria Andersson

Förvaltningen för 
Förskola & 
Grundskola

36685 202200111 2022-01-21

Delegeringsbeslut A 11.1 och 11.3 - För att förhindra 
smittspridning stängs Älvsåkersskolan delvis ned och fjärr- och 
distansundervisning bedrivs 21-24 januari Beslutet omfattar klass 
4A och 4B. Maria Andersson

Förvaltningen för 
Förskola & 
Grundskola

36654 202200081 2022-01-20

Delegeringsbeslut A 11.1 och A 11.3 - Pga personalbrist, som en 
följd av Covid-19, har Kolla Skogsdunge förskola begränsade 
öppettider 20-21/1, öppet kl 08:00- 16.00. Barn med 
vårdnadshavare i samhällsviktigt yrke bereds barnomsorg. Maria Andersson

Förvaltningen för 
Förskola & 
Grundskola

36652 202200098 2022-01-20

Delegeringsbeslut A 11.1 och A 11.3 - Pga personalbrist, som en 
följd av Covid-19, har Linnea förskola begränsade öppettider 20-
21/1, öppet -  kl 7:30-16:00. Barn med vårdnadshavare i 
samhällsviktigt yrke bereds barnomsorg. Maria Andersson

Förvaltningen för 
Förskola & 
Grundskola

36651 202200106 2022-01-20

Delegeringsbeslut A 11.1 och A 11.3 - Pga personalbrist, som en 
följd av Covid-19, har Manetens förskola begränsade öppettider 20-
21/1, öppet -  kl 7:30-16:00. Barn med vårdnadshavare i 
samhällsviktigt yrke bereds barnomsorg. Maria Andersson

Förvaltningen för 
Förskola & 
Grundskola

36650 202200079 2022-01-20

Delegeringsbeslut A 11.1 och 11.3 - För att förhindra 
smittspridning stängs Åsaskolan delvis ned och fjärr- och 
distansundervisning bedrivs 20-21 januari. Beslutet omfattar klass 
6A, 6B 6C och 6D. Maria Andersson

Förvaltningen för 
Förskola & 
Grundskola
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36649 202200083 2022-01-20

Delegeringsbeslut A 11.1 och A 11.3 - Pga personalbrist, som en 
följd av Covid-19, har Kolla Parkstad förskola begränsat öppet, med 
begränsade öppettider 20-21/1,endast avdelningarna Citrinen och 
Safiren är öppna -  kl 7:30-16:00. Barn med vårdnadshavare i 
samhällsviktigt yrke bereds barnomsorg. Maria Andersson

Förvaltningen för 
Förskola & 
Grundskola

36648 202200077 2022-01-20

Delegeringsbeslut A 11.1 och A 11.3 - För att förhindra 
smittspridning stängs Kullaviksskolan delvis ned och fjärr- och 
distansundervisning bedrivs 20-21 januari. Beslutet omfattar klass 
7A, 7B och 7C. Maria Andersson

Förvaltningen för 
Förskola & 
Grundskola

36640 202200121 2022-01-19
Delegeringsbeslut D14 ställföreträdande rektor för Lindströms och 
Älvsåkers förskola Maria I Eriksson

FG Pedagogiskt 
område Centrum

36637 202200102 2022-01-19

Delegeringsbeslut A 11.1 och A 11.3 - Pga personalbrist, som en 
följd av Covid-19, har Gällinge förskola begränsade öppettider 20-
21/1, kl 7:30-16:00. Barn med vårdnadshavare i samhällsviktigt 
yrke bereds barnomsorg. Maria Andersson

Förvaltningen för 
Förskola & 
Grundskola

36636 202200100 2022-01-19

Delegeringsbeslut A 11.1 och A 11.3 - Pga personalbrist, som en 
följd av Covid-19, har Stegatorps förskola begränsade öppettider 
20-21/1, kl 7:30-16:00. Barn med vårdnadshavare i samhällsviktigt 
yrke bereds barnomsorg. Maria Andersson

Förvaltningen för 
Förskola & 
Grundskola

36634 202200080 2022-01-19

Delegeringsbeslut A 11.1 och A 11.3 - Pga personalbrist, som en 
följd av Covid-19, har endast Valllmons barngrupp på Tölö förskola 
öppet 20-21/1, med begränsade öppettider kl 7:30-16:30. Barn 
med vårdnadshavare i samhällsviktigt yrke bereds barnomsorg. Maria Andersson

Förvaltningen för 
Förskola & 
Grundskola

36614 202200103 2022-01-19

Delegeringsbeslut A 11.1 och A 11.3 - Pga personalbrist, som en 
följd av Covid-19, håller Gullregnsskolans fritidshem delvis stängt 
20-21 januari: öppet kl 7-16:30.  Barn med vårdnadshavare i 
samhällsviktigt yrke bereds barnomsorg. Maria Andersson

Förvaltningen för 
Förskola & 
Grundskola
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36613 202200090 2022-01-19

Delegeringsbeslut A 11.1 och A 11.3 - För att förhindra 
smittspridning stängs Frillesåsskolan delvis ned och fjärr- och 
distansundervisning bedrivs 20-21 januari Beslutet omfattar 
årskurs 6 och är en förlängning av tidigare fattat beslut. Maria Andersson

Förvaltningen för 
Förskola & 
Grundskola

36612 202200085 2022-01-19

Delegeringsbeslut A 11.1 och A 11.3 - Pga personalbrist, som en 
följd av Covid-19, har Prästgårdsängens förskola begränsat 
öppettiderna till 7:30-16 även den 20-21/1. Barn med 
vårdnadshavare i samhällsviktigt yrke bereds barnomsorg. Maria Andersson

Förvaltningen för 
Förskola & 
Grundskola

36610 202200116 2022-01-19

Delegeringsbeslut A 11.1 och A 11.3 - Pga personalbrist, som en 
följd av Covid-19, har Jutegårdens förskola öppet till kl 15:30 den 
19 januari. Barn med vårdnadshavare i samhällsviktigt yrke bereds 
barnomsorg. Maria Andersson

Förvaltningen för 
Förskola & 
Grundskola

36608 202101672 2022-01-19

Delegeringsbeslut B 15 - Förvaltningen bedömer att nyttan med 
tjänsten överväger risken att personuppgifter är oskyddade och 
riskerar att påverka brukares integritet. Tjänsten kan därmed 
användas inom ramen för undervisningen på sätt som beskrivits i 
ställningstagandet. Tove Bender

FG Myndighet & 
Stöd

36584 202200111 2022-01-19

Delegeringsbeslut A 11.1 och A 11.3 - För att förhindra 
smittspridning stängs Älvsåkersskolan delvis ned och fjärr- och 
distansundervisning bedrivs 19-21 januari Beslutet omfattar klass 
5A och 5B. Maria Andersson

Förvaltningen för 
Förskola & 
Grundskola

36583 202200114 2022-01-19

Delegeringsbeslut A 11.1 och A 11.3 - Pga personalbrist, som en 
följd av Covid-19, har Bollens förskola öppet 7:30-16 den 19 
januari. Barn med vårdnadshavare i samhällsviktigt yrke bereds 
barnomsorg. Maria Andersson

Förvaltningen för 
Förskola & 
Grundskola

36582 202200086 2022-01-19

Delegeringsbeslut A 11.1 och A 11.3 - Pga personalbrist, som en 
följd av Covid-19, har Vallda Sandö förskola stängt 19 januari. Barn 
med vårdnadshavare i samhällsviktigt yrke bereds barnomsorg. Maria Andersson

Förvaltningen för 
Förskola & 
Grundskola
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36581 202200083 2022-01-19

Delegeringsbeslut A 11.1 och 11.3 - Pga personalbrist, som en följd 
av Covid-19, har Kolla Parkstad förskola begränsat öppet 19 
januari. Endast avdelningarna citrinen och safiren är öppna, med 
öppettider 7:30-16. Barn med vårdnadshavare i samhällsviktigt 
yrke bereds barnomsorg. Maria Andersson

Förvaltningen för 
Förskola & 
Grundskola

36580 202101290 2022-01-18 Delegeringsbeslut D14 ställföreträdande rektor för Toråsskolan 8-9 Tommy Korsell
Kungsbacka 
kommun

36579 202200062 2022-01-18

Delegeringsbeslut A 11.1 och A 11.3 - För att förhindra 
smittspridning stängs Fjordskolan delvis ned och fjärr- och 
distansundervisning bedrivs 19 januari. Beslutet omfattar klass 3 
Kräftan. Maria Andersson

Förvaltningen för 
Förskola & 
Grundskola

36577 202200090 2022-01-18

Delegeringsbeslut A 11.1 och A 11.3 - För att förhindra 
smittspridning stängs Frillesåsskolan delvis ned och fjärr- och 
distansundervisning bedrivs 18-21 januari. Beslutet omfattar klass 
7B, 8A, 8B, 8C, 9A, 9B. Maria Andersson

Förvaltningen för 
Förskola & 
Grundskola

36576 202200111 2022-01-18

Delegeringsbeslut A 11. och A 11.3 - För att förhindra 
smittspridning stängs Älvsåkerskolan delvis ned och fjärr- och 
distansundervisning bedrivs 18-21 januari. Beslutet omfattar klass 
6A. Maria Andersson

Förvaltningen för 
Förskola & 
Grundskola

36574 202200077 2022-01-18

Delegeringsbeslut A 11.1 och 11.3 - För att förhindra 
smittspridning stängs Kullaviksskolan delvis ned och fjärr- och 
distansundervisning bedrivs 19 januari Beslutet omfattar klass 
6A21, 6B21 och 6C21. Maria Andersson

Förvaltningen för 
Förskola & 
Grundskola

36567 202101583 2022-01-18
Delegeringsbeslut A 6.1 - Ansökan beviljas med 70 % av 
heltidstjänst, se vidare handlingen. Birgitta Hedman

36557 2022-01-18

Delegeringsbeslut B 15 - Förvaltningen bedömer att nyttan med 
tjänsten överväger risken att personuppgifter är oskyddade och 
riskerar att påverka brukares integritet. Tjänsten kan därmed 
användas inom ramen för undervisningen på sätt som beskrivits i 
ställningstagandet. Tove Bender

FG Myndighet & 
Stöd
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36556 202101673 2022-01-18

Delegeringsbeslut B 15 - Förvaltningen bedömer att nyttan med 
tjänsten överväger risken att personuppgifter är oskyddade och 
riskerar att påverka brukares integritet. Tjänsten kan därmed 
användas inom ramen för undervisningen på sätt som beskrivits i 
ställningstagandet. Tove Bender

FG Myndighet & 
Stöd

36555 202101661 2022-01-18
Delegeringsbeslut B 10 - K Malmsten utses som nytt 
dataskyddsombud för nämnden från och med 20220113. Tove Bender

FG Myndighet & 
Stöd

36551 202200106 2022-01-18

Delegeringsbeslut A 11.1 och 11.3 - Pga personalbrist, som en följd 
av Covid-19, har Manetens förskola begränsade öppettider 18-19 
januari: Öppet kl 7:30-16. Barn med samtliga vårdnadshavare i 
samhällsviktigt yrke bereds barnomsorg. Maria Andersson

Förvaltningen för 
Förskola & 
Grundskola

36547 202200079 2022-01-18

Delegeringsbeslut A 11.1 och 11.3 - För att förhindra 
smittspridning stängs Åsaskolan delvis ned och fjärr- och 
distansundervisning bedrivs 18-19 januari. Beslutet omfattar klass 
6A, 6B, 6C och 6D. Maria Andersson

Förvaltningen för 
Förskola & 
Grundskola

36546 202200104 2022-01-18

Delegeringsbeslut A 11.1 och A 11.3 - För att förhindra 
smittspridning stängs Kollaskolan delvis ned och fjärr- och 
distansundervisning bedrivs 18-21 januari Beslutet omfattar klass 
8A, 8B och 8C. Maria Andersson

Förvaltningen för 
Förskola & 
Grundskola

36545 202200029 2022-01-18

Delegeringsbeslut A 11.1 och A 11.3 - För att förhindra 
smittspridning stängs Särö skola helts ned och fjärr- och 
distansundervisning bedrivs 18-19 januari. Beslutet omfattar 
årskurser 7 den 18/1. Beslutet omfattar årskurser 5,6, 8 och 9 den 
18-19/1. Maria Andersson

Förvaltningen för 
Förskola & 
Grundskola

36544 202200103 2022-01-18

Delegeringsbeslut A 11.1 och A 11.3 - Pga personalbrist, som en 
följd av Covid-19, håller Gullregnsskolans fritidshem delvis stängt 
17-19 januari: öppet kl 7-16:30.  Barn med samtliga 
vårdnadshavare i samhällsviktigt yrke bereds barnomsorg. Maria Andersson

Förvaltningen för 
Förskola & 
Grundskola
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36543 202200083 2022-01-18

Delegeringsbeslut A 11.1 och A 11.3 - Pga personalbrist, som en 
följd av Covid-19, håller Kolla Parkstad förskola delvis stängt 18 
januari: endast avdelning citrinen hålls öppen. Barn med samtliga 
vårdnadshavare i samhällsviktigt yrke bereds barnomsorg. Maria Andersson

Förvaltningen för 
Förskola & 
Grundskola

36542 202200082 2022-01-18

Delegeringsbeslut A 11.1 och 11.3 - Pga personalbrist, som en följd 
av Covid-19, håller Lilla Lokets förskola delvis stängt 18 januari: 
avdelningarna Grön och Gul är stängda. Barn med samtliga 
vårdnadshavare i samhällsviktigt yrke bereds barnomsorg. Maria Andersson

Förvaltningen för 
Förskola & 
Grundskola

36541 202200102 2022-01-18

Delegeringsbeslut A 11.1 och A 11.3 - Pga personalbrist, som en 
följd av Covid-19, håller Gällinge förskola - Klövervägen delvis 
stängt: 18-19/1 kl 7:30-16. Barn med samtliga vårdnadshavare i 
samhällsviktigt yrke bereds barnomsorg. Maria Andersson

Förvaltningen för 
Förskola & 
Grundskola

-99 2022-00175 Delegeringsbeslut D 8 b - Disciplinpåföljd - skriftlig varning.
FG HR & 
Kommunikation

36528 202101255 2022-01-17
Delegeringsbeslut D14 ställföreträdande rektor Åsa Gårdsskolan F-
3 Annika Hellström

FG Pedagogiskt 
område Söder

36527 202200074 2022-01-17

Delegeringsbeslut A 11.1 och A 11.3 - För att förhindra 
smittspridning stängs Björkrisskolan helts ned och fjärr- och 
distansundervisning bedrivs 18-22 januari Mellanstadiet fortsätter 
fjärrundervisning och lågstadiet får distansundervisning Omsorg 
erbjuds vårdnadshavare med samhällsviktiga yrken. Maria Andersson

Förvaltningen för 
Förskola & 
Grundskola

36526 202200077 2022-01-17

Delegeringsbeslut A 11.1 och A 11.3 - För att förhindra 
smittspridning stängs Kullaviksskolan delvis ned och fjärr- och 
distansundervisning. Beslutet omfattar klass 6A21, 6B21 och 6C21 
tisdag 18/1 Maria Andersson

Förvaltningen för 
Förskola & 
Grundskola

36524 202200100 2022-01-17

Delegeringsbeslut A 11.1 och A 11.3 - Pga personalbrist, som en 
följd av Covid-19, håller Stegatorps förskola delvis stängt: 17/1 kl 6-
17 - 18-19/1 kl 7:30-16 Maria Andersson

Förvaltningen för 
Förskola & 
Grundskola



Delegeringsbeslut 2022-01-10 -- 2022-02-06

36523 202200099 2022-01-17

Delegeringsbeslut A 11.1 och A 11.3 - För att förhindra 
smittspridning stängs Kapareskolan delvis ned och fjärr- och 
distansundervisning. Beslutet omfattar klass 7A den 17-19 januari Maria Andersson

Förvaltningen för 
Förskola & 
Grundskola

36522 202200086 2022-01-17

Delegeringsbeslut A 11.1 och 11:3 - Pga personalbrist, som en följd 
av Covid-19, stänger Vallda Sandö förskola den 18 januari. Barn 
med samtliga vårdnadshavare i samhällsviktigt yrke bereds 
barnomsorg. Maria Andersson

Förvaltningen för 
Förskola & 
Grundskola

36521 202200098 2022-01-17

Delegeringsbeslut A 11.1 och 11:3 - Pga personalbrist, som en följd 
av Covid-19, håller Linnea förskola delvis stängt: öppet 7:30-16 den 
18-19 januari. Barn med samtliga vårdnadshavare i samhällsviktigt 
yrke bereds barnomsorg. Maria Andersson

Förvaltningen för 
Förskola & 
Grundskola

36520 202200085 2022-01-17

Delegeringsbeslut A 11.1 och 11.3 - Pga personalbrist, som en följd 
av Covid-19, håller Prästgårdsängens förskola delvis stängt: öppet 
7:30-16 den 18-19 januari. Barn med samtliga vårdnadshavare i 
samhällsviktigt yrke bereds barnomsorg. Maria Andersson

Förvaltningen för 
Förskola & 
Grundskola

36517 202200084 2022-01-17

Delegeringsbeslut A 11.1 och 11.3 - Pga personalbrist, som en följd 
av Covid-19, stänger Iserås förskola den 18 januari. Barn med 
samtliga vårdnadshavare i samhällsviktigt yrke bereds barnomsorg. Maria Andersson

Förvaltningen för 
Förskola & 
Grundskola

36514 202200079 2022-01-17

Delegeringsbeslut A 11.1 och A 11.3 - För att förhindra 
smittspridning stängs Åsaskolan delvis ned och fjärr- och 
distansundervisning. Beslutet omfattar klass 9A och 9C den 17-20 
januari. Maria Andersson

Förvaltningen för 
Förskola & 
Grundskola

36507 202200077 2022-01-17

Delegeringsbeslut A 11.1 och 11.3 - För att förhindra 
smittspridning stängs Kullaviksskolan delvis ned och fjärr- och 
distansundervisning. Beslutet omfattar klass 7A21 den 17-19 
januari. Maria Andersson

Förvaltningen för 
Förskola & 
Grundskola

36505 202200090 2022-01-17

Delegeringsbeslut A 11.1 och 11.3 - För att förhindra 
smittspridning stängs Frillesåsskolan delvis ned och fjärr- och 
distansundervisning. Beslutet omfattar klass 7B, 8A, 8C, 9A och 9B 
den 17-19 januari Maria Andersson

Förvaltningen för 
Förskola & 
Grundskola



Delegeringsbeslut 2022-01-10 -- 2022-02-06

36504 202200080 2022-01-17

Delegeringsbeslut A 11.1 och 11.3 - Pga personalbrist, som en följd 
av Covid-19, stänger Tölö förskola den 18-19 januari. Barn med 
samtliga vårdnadshavare i samhällsviktigt yrke bereds barnomsorg. Maria Andersson

Förvaltningen för 
Förskola & 
Grundskola

36503 202200090 2022-01-17

Delegeringsbeslut A 11.1  och A 11.3 - För att förhindra 
smittspridning stängs Frillesåsskolan delvis ned och fjärr- och 
distansundervisning. Beslutet omfattar årskurs 6, den 17-19 januari 
samt klasserna 8A, 9A och 9B den 17 januari. Maria Andersson

Förvaltningen för 
Förskola & 
Grundskola

36498 202200086 2022-01-17

Delegeringsbeslut A 11.1 och 11.3 - Pga personalbrist, som en följd 
av Covid-19, stängs Vallda Sandö förskola 17 januari. Barn med 
samtliga vårdnadshavare i samhällsviktigt yrke bereds barnomsorg. Maria Andersson

Förvaltningen för 
Förskola & 
Grundskola

36496 202200029 2022-01-17

Delegeringsbeslut A 11.1 och 11.3 - För att förhindra 
smittspridning stängs Särö skola delvis ned och fjärr- och 
distansundervisning bedrivs 17 januari.  Beslutet omfattar årskurs 
6, 8 och 9. Maria Andersson

Förvaltningen för 
Förskola & 
Grundskola

36495 202200079 2022-01-17

Delegeringsbeslut A 11.1 och 11.3 - För att förhindra 
smittspridning stängs Åsaskolan delvis ned och fjärr- och 
distansundervisning bedrivs 17 januari.  Beslutet omfattar klass 9A. Maria Andersson

Förvaltningen för 
Förskola & 
Grundskola

36494 202200085 2022-01-17

Delegeringsbeslut A 11.1 och 11.3 - Pga personalbrist, som en följd 
av Covid-19, begränsas öppettiderna Prästgårdsängens förskola 
den 17 januari till kl 7:30-16. Barn med samtliga vårdnadshavare i 
samhällsviktigt yrke bereds barnomsorg. Maria Andersson

Förvaltningen för 
Förskola & 
Grundskola

36493 202200084 2022-01-17

Delegeringsbeslut A 11.1 och 11.3 - Pga personalbrist, som en följd 
av Covid-19, begränsas öppettiderna Iserås förskola den 17 januari 
till kl 6-16. Barn med samtliga vårdnadshavare i samhällsviktigt 
yrke bereds barnomsorg. Maria Andersson

Förvaltningen för 
Förskola & 
Grundskola

36492 202200083 2022-01-17

Delegeringsbeslut A 11.1 och 11.3 - Pga personalbrist, som en följd 
av Covid-19, stängs Kolla Parkstad förskola 17 januari. Barn med 
samtliga vårdnadshavare i samhällsviktigt yrke bereds barnomsorg. Maria Andersson

Förvaltningen för 
Förskola & 
Grundskola



Delegeringsbeslut 2022-01-10 -- 2022-02-06

36491 202200079 2022-01-17

Delegeringsbeslut A 11.1 och 11.3 - För att förhindra 
smittspridning stängs Åsaskolan delvis ned och fjärr- och 
distansundervisning bedrivs 17 januari.  Beslutet omfattar klass 9C. Maria Andersson

Förvaltningen för 
Förskola & 
Grundskola

36490 202200082 2022-01-17

Delegeringsbeslut A 11.1 och 11.3 - Pga personalbrist, som en följd 
av Covid-19, stängs Lilla Lokets förskola 17 januari. Barn med 
samtliga vårdnadshavare i samhällsviktigt yrke bereds barnomsorg. Maria Andersson

Förvaltningen för 
Förskola & 
Grundskola

36489 202200081 2022-01-17

Delegeringsbeslut A 11.1 och 11.3 - Pga personalbrist, som en följd 
av Covid-19, stängs Kolla Skogsdunge förskola 17 januari. Barn med 
samtliga vårdnadshavare i samhällsviktigt yrke bereds barnomsorg. Maria Andersson

Förvaltningen för 
Förskola & 
Grundskola

36488 202200080 2022-01-17

Delegeringsbeslut A 11.1 och 11.3 - Pga personalbrist, som en följd 
av Covid-19, stängs Tölö förskola 17 januari. Barn med samtliga 
vårdnadshavare i samhällsviktigt yrke bereds barnomsorg. Maria Andersson

Förvaltningen för 
Förskola & 
Grundskola

36487 202200079 2022-01-17

Delegeringsbeslut A 11.1 och 11.3 - För att förhindra 
smittspridning stängs Åsaskolan delvis ned och fjärr- och 
distansundervisning bedrivs 17-19 januari.  Beslutet omfattar klass 
8A, 8B och 8C. Maria Andersson

Förvaltningen för 
Förskola & 
Grundskola

-99 2022-00094
Delegeringsbeslut D3 anställning enhetschef pedagogiskt område 
söder Fjärås/Gällinge

FG Pedagogiskt 
område Söder

36485 202001950 2022-01-14 Delegeringsbeslut A 6.1 Tilläggsbelopp Tomtebobarnen Frida Byrsten
FG Myndighet & 
Stöd

36480 202200077 2022-01-14 Delegeringsbeslut A 11.1 och 11.3 Maria Andersson

Förvaltningen för 
Förskola & 
Grundskola

36478 202200075 2022-01-14 Delegeringsbeslut A 11.1 och 11.3 Maria Andersson

Förvaltningen för 
Förskola & 
Grundskola

36477 202001950 2022-01-14 Delegeringsbeslut A 6.1 Beslut om tilläggsbelopp Tomtebobarnen Frida Byrsten
FG Myndighet & 
Stöd



Delegeringsbeslut 2022-01-10 -- 2022-02-06

36476 202200074 2022-01-14 Delegeringsbeslut A 11.1 och 11.3 Maria Andersson

Förvaltningen för 
Förskola & 
Grundskola

36475 202200073 2022-01-14 Delegeringsbeslut A 11.1 och 11.3 Maria Andersson

Förvaltningen för 
Förskola & 
Grundskola

36453 202200029 2022-01-14

Delegeringsbeslut A 11.1 och 11.3 - För att förhindra 
smittspridning stängs Särö skola delvis ned och fjärr- och 
distansundervisning bedrivs 14-17 januari. Beslutet omfattar 
årskurs 7. Maria Andersson

Förvaltningen för 
Förskola & 
Grundskola

36452 202200062 2022-01-14

Delegeringsbeslut A 11.1 och 11.3 - För att förhindra 
smittspridning stängs Fjordskolan delvis ned och fjärr- och 
distansundervisning bedrivs delvis 14-18 januari. Viss undervisning 
kompenseras i efterhand. Beslutet omfattar klass 3 Musslan.  Maria Andersson

Förvaltningen för 
Förskola & 
Grundskola

36450 202200062 2022-01-13

Delegeringsbeslut A 11.1 och A 11.3 - Beslut om delvis stängning 
och fjärr- och distansundervisning för att förhindra smittspridning 
gällande Fjordskolan Maria Andersson

Förvaltningen för 
Förskola & 
Grundskola

36427 202200046 2022-01-12

Delegeringsbeslut A 11.1 och 11.3 - Som en följd av personalbrist, 
orsakad av Covid-19, stänger 3 familjedaghem/pedagogisk omsorg 
i Åsa den 13-14 januari. Maria Andersson

Förvaltningen för 
Förskola & 
Grundskola

36426 202200054 2022-01-12

Delegeringsbeslut A 11.1 och A 11.3 - För att förhindra 
smittspridning stängs Presseskolan delvis ned och fjärr- och 
distansundervisning bedrivs under perioden 13-17 januari. Beslutet 
omfattar årskurs 4 och 6. Maria Andersson

Förvaltningen för 
Förskola & 
Grundskola

36425 202200029 2022-01-12

Delegeringsbeslut A 11.1 och A 11.3 - För att förhindra 
smittspridning stängs Särö skola delvis ned och 
distansundervisning bedrivs delvis. Beslutet omfattar årskurs F-3.   Maria Andersson

Förvaltningen för 
Förskola & 
Grundskola



Delegeringsbeslut 2022-01-10 -- 2022-02-06

36406 202200047 2022-01-12

Delegeringsbeslut A 11.1 och A 11.3 - Som en följd av 
personalbrist, orsakad av Covid-19, begränsas öppettiderna på 
Klinnekärrs förskola till kl 7:30-16:30 den 12-13 januari. Barn med 
samtliga vårdnadshavare i samhällsviktig tjänst erbjuds omsorg på 
näraliggande förskola. Maria Andersson

Förvaltningen för 
Förskola & 
Grundskola

36405 202200046 2022-01-12

Delegeringsbeslut A 11.1 och A 11.3 - Som en följd av 
personalbrist, orsakad av Covid-19, stänger 3 
familjedaghem/pedagogisk omsorg i Åsa den 12 januari. Maria Andersson

Förvaltningen för 
Förskola & 
Grundskola

-99 2021-00708 Delegeringsbeslut D6 anställning av lärare senare år

36364 202101290 2022-01-10 Delegeringsbeslut D14 ställföreträdande rektor för Toråsskolan 8-9 Tommy Korsell
Kungsbacka 
kommun

36353 202200029 2022-01-10

Delegeringsbeslut A 11.1 och A 11.3 - För att förhindra 
smittspridning stängs Särö skola delvis ned och 
distansundervisning bedrivs. Maria Andersson

Förvaltningen för 
Förskola & 
Grundskola

-99 2022-00158 Delegeringsbeslut D6 anställning av Lärare 7-9
-99 2022-00045 Delegeringsbeslut D6. TV lärare senare år
-99 2022-00045 Delegeringsbeslut D6. Vik fritidsledare

36347 202101082 2022-01-05
Delegeringsbeslut D14 ställföreträdande rektor för Kollaskolan 
grundsär 7-9 Annika Hellström

FG Pedagogiskt 
område Söder

-99 2022-00158
Delegeringsbeslut D6 anställning av lärare fritidshem obehörig 
timanställning

-99 2022-00157
Delegeringsbeslut D7 anställning av lärare förskola pedagogiskt 
område norr, Presse Park förskola

Kungsbacka 
kommun

-99 2022-00175 Delegeringsbeslut D 5 - Anställning av lektor, förstelärare
FG HR & 
Kommunikation

-99 2022-00175
Delegeringsbeslut D 12 - Överenskommelse om anställnings 
upphörande med ersättning motsvarande högst sex månadslöner

FG HR & 
Kommunikation

-99 2022-00175
Delegeringsbeslut D 8 a - Beslut om disciplinåtgärd såsom 
löneavdrag eller avstängning avseende all personal

FG HR & 
Kommunikation

-99 2022-00175
Delegeringsbeslut D 8 a - Beslut om disciplinåtgärd såsom 
löneavdrag eller avstängning avseende all personal

FG HR & 
Kommunikation



Delegeringsbeslut 2022-01-10 -- 2022-02-06

-99 2022-00175
Delegeringsbeslut D 8 a - Beslut om disciplinåtgärd såsom 
löneavdrag eller avstängning avseende all personal

FG HR & 
Kommunikation

36826 202200180 2022-02-01
Delegeringsbeslut A 11.1 och A 11.3 - Pga personalbrist håller 
Pölagårdens förskola öppet kl 7.00-16.30 den 1-3 februari. Maria Andersson

Förvaltningen för 
Förskola & 
Grundskola

36820 202200177 2022-01-31

Delegeringsbeslut A 11.1 och A 11.3 - Beslut om stängning pga 
personalbrist förorsakad av Covid-19 gällande Hålabäcks öppna 
förskola. Maria Andersson

Förvaltningen för 
Förskola & 
Grundskola



Kränkande behandling 2022-01-10 -- 2022-02-06

DNR Datum Ärenderubrik Handläggare Enhet Åtgärd Kön Del.nr
2022-00172 2022-01-26 Anmälan om kränkande behandling HANNA.HILVENIUS Kollaskolan RUT A1.1

2022-00170 2021-12-16 Anmälan on kränkande behandling ANNA-KARIN.KALLEN
Kungsbacka 
kommun RUT POJ A1.1

2022-00168 2022-01-26 Kränkande behandling SUSANNE.LYCKEVALL Fjärås Bräcka

2022-00163 2022-01-11 Anmälan kränkande behandling 220111 PETRA.AADLAND Tingbergsskolan RUT FLICK A1.1
2022-00156 2022-01-14 anmälan om kränkning år 5 EMMDAH Hedeskolan RUT POJ

2022-00155 2022-01-20
Anmälan om kränkande behandling 
Delegeringsbeslut A1:1 YLLA.HINSCH

FG Pedagogiskt 
område Norr

2022-00152 2022-01-13
Anmälan om kränkande behandling. 
Delegeringsbeslut A1.1 MATS.LONN Smedingeskolan RUT POJ

2022-00140 2022-01-19 Anmälan om kränkande behandling HANNA.HILVENIUS Kollaskolan RUT POJ A1.1
2022-00128 2022-01-20 Kränkande behandling SUSANNE.LYCKEVALL Fjärås Bräcka
2022-00127 2022-01-20 Kränkande behandling SUSANNE.LYCKEVALL Fjärås Bräcka RUT

2022-00123 2022-01-19 Anmälan om kränkning år 4 EMMDAH
FG Pedagogiskt 
område Centrum RUT

2022-00117 2022-01-18
2022-01-18 Anmälan om kränkande 
behandling Delegeringsbeslut A1.1 KLAS.MARDH

FG Pedagogiskt 
område Norr

2022-00113 2022-01-18 Kränkande behandling MARIA.SJOSTROM
FG Pedagogiskt 
område Söder FLICK

2022-00112 2021-12-08 Kränkande behandling ULRIKA.JANSSON Åsaskolan RUT POJ A1.1

2022-00110 2022-01-14 Anmälan om kränkning SANSVE2
FG Pedagogiskt 
område Centrum

2022-00032 2022-01-10
2022-01-10 Anmälan om kränkande 
behandling Delegeringsbeslut A1.1 KLAS.MARDH

FG Pedagogiskt 
område Norr

DNR Datum Ärenderubrik Handläggare Enhet Relation Åtgärd Kön Del.nr
2022-00214 2022-02-04 Misstanke kränkande behandling JERRY.SPEKAL Hålabäck
2022-00202 2022-02-03 Anmälan om kränkande behandling HANNA.HILVENIUS Kollaskolan ELE RUT POJ A1.1
2022-00200 2022-01-31 Anmälan om kränkande behandling HANNA.HILVENIUS Kollaskolan ELE RUT A1.1

2022-00196 2022-02-03 Anmälan kränkande behandling 220202 ANNA-KARIN KALLEN
Kungsbacka 
kommun ELE RUT POJ A1.1



Kränkande behandling 2022-01-10 -- 2022-02-06

2022-00195 2022-02-02 2022-02-02 Anmälan om kränkande behandling Delegeringsbeslut A1.1KLAS.MARDH
FG Pedagogiskt 
område Norr

2022-00186 2022-02-01 Anmälan kränkande behandling 220128 PETRA.AADLAND Tingbergsskolan ELE RUT POJ A1.1

2022-00182 2022-01-31 2022-01-31 Anmälan om kränkande behandling Delegeringsbeslut A1.1KLAS.MARDH
FG Pedagogiskt 
område Norr
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