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1 Året som gått 

1.1 Viktiga händelser 
Viktiga händelser inom verksamheten 
Fler behöriga elever till gymnasieskolan och ett högre genomsnittligt meritvärde.  
Betygsresultatet har ökat jämfört med föregående år. Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan är 
högre, men framförallt har det genomsnittliga meritvärdet ökat. Utfallet på riksnivå visar också på ett ökat 
betygsutfall, men inte lika markant som i Kungsbacka. 

Minskad variation i betygsutfall mellan kön, skolenheter och ämnen.  
Det genomsnittliga meritpoänget har tidigare år haft en en differens mellan pojkar och flickor som legat runt 25 
poäng, i utfallet för 2020 har det minskat till 18,6. Jämfört med föregående år har differensen i betygsutfall 
mellan skolor med högst respektive lägst meritvärde minskat 2020. Under flera år har funnits en spridning av 
det genomsnittliga betygspoänget i de olika ämnena. Det finns en spridning även 2020, men den är betydligt 
lägre än tidigare år framförallt har betygspoänget i matematik förbättrats. 

Uppstart femårigt fokusarbete 
Med start 2020 har Förskola & Grundskola inlett ett femårigt utvecklingsarbete inriktat mot jämställd 
utbildning, undervisningens kvalitet och matematiskt lärande. Under året har främst ledningsorganisationen 
involverats i ett arbete med att förankra, fördjupa, kartlägga och analysera. Utvecklingsarbetet leds av rektorerna 
på respektive enhet och utgår från de specifika förutsättningar och utmaningar som finns där. 
 
Skolinspektionen avslutar regelbundna kvalitetsgranskningen i Kungsbacka 
Tio grundskoleenheter ingick i en regelbunden kvalitetsgranskningen som Skolinspektionen genomförde i 
Kungsbacka under 2020. För en del enheter resulterade granskningen i att Skolinspektionen identifierade 
utvecklingsområden bla annat kring strategiskt jämställdhetsarbete, analysarbete och ett mer samlat och 
strategiskt arbete för trygghet och studiero. Enheterna har redovisat åtgärder för dessa och för samtliga enheter 
är granskningen nu avslutad. En effekt av granskningen, tillsammans med fokusarbetet, är att många enheter nu 
intensifierat arbetet med att få fördjupade kunskaper och mer aktivt börjat arbeta med jämställdhet i 
utbildningen. 

Digital utveckling –Utbildningsbyrån 
För att samla de digitala resurserna och för att dela och inspireras av goda exempel har Förskola & Grundskola 
etablerat Utbildningsbyrån. Syftet är att utveckla det pedagogiska arbetet och den digitala kompetensen bland 
barn, elever, pedagoger och ledare. I utbildningsbyrån finns samlat information om bl a Office 365, digitala 
lärresurser och stöd vid eventuella stängning av verksamhet med anledning av Covid. 

Utifrån situationen med Covid har hela verksamheten inom FG behövt förändra arbetssätt och förberedelser för 
att arbeta digitalt. Det har gällt olika typer av mötesformer som blivit digitala men också att skolorna i mycket 
högre utsträckning än tidigare kunnat erbjuda delar av undervisningen digitalt. På några skolenheter under 
hösten har undervisningen på några skolor behövt vara helt digital under ett antal dagar. Erfarenheterna från 
dessa tillfällen har varit positiva. 

Ungdomsforum 
I ett gemensamt arbete tillsammans mellan Förskola & Grundskola, Gymnasium & arbetsmarknad och Kultur & 
fritid har det under året genomförts möten med ungdomsforums styrelse. Utöver det har två dialoger med 
specifikt innehåll också genomförts (trygghet och kollektivtrafik). Det finns ett fortsatt behov av att utveckla 
ungdomsdialogen men det har bidragit till att knyta kontakter och skapa dialog mellan elever, nämnder och 
förvaltningar. 
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Skolverkets modul fritidshem 
På flera av våra fritidshem har pedagogerna deltagit i Skolverkets webbkurs om fritidshemmets undervisning. 
Kursen tar upp olika sätt att stimulera elevernas lärande och utveckling, som utforskande arbetssätt, språk- och 
kunskapsutvecklande förhållningssätt, att arbeta med estetiska uttryck, samt med läsning i fritidshemmet. 
Kursen ger också stöd i arbetet med flerspråkiga elevers lärande. 

Internationella engelska skolan etableras i Kungsbacka 
Under året har Förskola & grundskola påbörjat ett planeringsarbete utifrån de nya förutsättningarna som 
etableringen av internationella engelska skolan innebär. Hösten 2021 kommer ca 740 elever kunna beredas plats 
på den nya skolan och ökar med ca 100 elever per år 2022 och 2023. Etableringen innebär att frågor som 
skolval, principer för skolorganisation, lokalplanering och ekonomi blir särskilt fokuserade. 

Intraprenadbeslut 
Två av kommunens skolor med tillhörande förskolor har under en försöksperiod fått testa driftsformen 
intraprenad. Försöket startade augusti 2017 och avslutas det vid årets slut. Med utgångspunkt från erfarenheter 
från försöket har nämnden beslutat om att införa möjlighet för samtliga skolor att ansöka om att få drivas som 
intraprenad. Tillstånd beviljas för fyra år i taget efter godkännande i nämnden. En ledningsorganisation där 
intraprenad ingår, och som inte innebär extra kostnader, ska utformas. 

Statsbidrag för ökad likvärdighet 
Sedan 2018 finns ett statligt likvärdighetsbidrag som till del ersatt ett antal tidigare riktade och mer specifikt 
inriktade statsbidrag. Under 2020 innehåller planen fyra insatser: undervisningens kvalitet, riktat stöd, 
nyanlända och bidrag yngre åldrar. Insatsen riktat stöd är till ett antal av grundskolorna baserat på deras 
socioekonomiska förutsättningar. Respektive skola utformar insatser utifrån sina behov och de är till största del 
inriktad mot elevernas lärande. Det kan exempelvis handla om en ökad grundbemanning 

Tillsammans för varje barn-TFVB 
Under 2020 fortsatte arbetet i två tvärprofessionella team med att identifiera barn det finns viss oro kring. 
Arbetet genererade ett flertal olika förebyggande insatser bl.a. genom after school och sommarlovsaktiviteter. 
Samordnade insatser mot några enskilda elever genomfördes också. Under hösten har det på ytterligare en 
grundskola och gymnasieskolorna startats upp nya projekt. Samverkan är igång med Region Halland. BVC 
ingår och i de övriga tre teamen ingår en representant från ungdomsmottagningen. 

Viktiga händelser inom personalområdet 
Strategisk kompetensförsörjning 
Viktiga aktiviteter inom kompetensförsörjningsområdet under 2020 har varit fortsatt trainee-program för 
lärarstudenter samt starten av en intern rektorstrainee för att underlätta framtida rekryteringar. 

Det största fokuset har vi dock lagt på att utveckla och skapa goda förutsättningar för befintliga medarbetare. 
Under året har vi kartlagt barnskötare i förskolorna med utbildning för att arbeta med barn samt identifierat 
deltagare som ska valideras/utbildas till barnskötare. Förvaltningen har också finansierat utbildning för 
medarbetare att utbilda sig till bland annat lärare fritidshem, specialpedagoger, speciallärare. 

Under året har vi slutfört kompetensutvecklingssatsningen för våra rektorer inom pedagogiskt ledarskap och 
fortsatt med inriktning kring teamledarskap. Vi har under hösten även erbjudit regelbunden utbildning med olika 
teman inom HR-området. Implementeringen av ett fysiskt introduktionsprogram för nya chefer samt en digital 
introduktion är klar. Även Kungsbackaledaren BAS som erbjuds centralt är uppdaterad. 

Arbetsmiljö 
Inom arbetsmiljöarbetet har vi slutfört den partsgemensamma arbetsmiljöutbildningen via Sunt arbetsliv, där 
målgruppen varit chefer och skyddsombud/fackliga företrädare i våra lokala samverkansgrupper. Vi har även 
tagit fram färdiga APT-presentationer för cheferna att använda i dialogen med sina medarbetare och som bygger 
på olika teman. 

Uppföljningen av anmälda händelser som tillbud och olycksfall har förenklats i och med införandet av det 
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digitala verktyget KIA. Antalet anmälda händelser har ökat och får anses avspegla verkligheten i större 
omfattning än föregående år. 

En kommunövergripande medarbetarenkät har genomförts genom ett urval på alla förvaltningarna. Förskola och 
Grundskola förväntas få ett resultat att arbeta med vidare under 2021. 

Under rådande pandemi har förvaltningens enheter slipat sina kunskaper i att genomföra riskbedömningar av 
arbetsmiljön vilket anses gynna även framtida systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Nämndens kommentar kring Coronaviruset, Covid-19 
Året 2020 har präglats av arbete med olika insatser och åtgärder i syfte att följa myndigheternas 
rekommendationer, minska smittspridning och samtidigt erbjuda alla barn och elever den utbildning de har rätt 
till. Ett stort fokus har lagts kommunikation till olika målgrupper internt och externt; vad som gäller, förekomst 
av smitta och det vi gör utifrån hur vi påverkas av pandemin. 

För – och grundskolor har utifrån förutsättningar på varje enhet genomfört praktiska åtgärder för att bidra till 
minskad smittspridning. 

Under våren genomfördes ett stort arbete i syfte att förbereda organisationen på om ett beslut om allmän 
stängning av förskolor och eller skolor. En effekt av detta är att det på bredden i organisation finns en ännu 
bättre förmåga att använda digitaliseringens möjligheter i möten och undervisning. 

Prao är ett obligatoriskt inslag i undervisningen. Under året har dock prao inte kunnat genomföras på vanligt 
sätt, med elever ute på arbetsplatser. Skolor genomför istället, med stöd av till exempel Skolverkets 
stödmaterial, andra aktiviteter i syfte att nå målen. 

Öppen förskola har haft verksamhet utomhus, denna pausades dock helt i samband med att lokala allmänna råd 
infördes 3 november 

Förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss 
smitta innebär en möjlighet för huvudmannen att besluta om övergång till distansundervisning efter samråd från 
smittskyddsläkare för att bryta smittkedjor eller vid personalbrist. Under hösten har beslut utifrån förordningen 
tagits för totalt 8 verksamheter. I ett av fall en hel skola, Kapareskolan, men i övrigt del av skola eller förskola. 
Orsaken vid två beslut var personalbrist, för övriga att begränsa smittspridning. 
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1.2 Årets resultat 
Utfallsrapport i miljoner kronor 

Miljoner kronor Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Intäkter 252,98 256,77 286,31 

Kostnader -2 156,4 -2 202,92 -2 226,78 

Netto -1 903,42 -1 946,15 -1 940,47 

Budget, netto -1 910,45 -1 970,99 -2 014,07 

Avvikelse 7,03 24,84 73,60 

Kommentarer till verksamhet och utfall 
Årets resultat, ett överskott på 73,6 miljoner kronor, innebär en positiv avvikelse om 3,65 procent mot budget. 

Nämndens överskott beror på att det varit färre barn i förskolan, fritidshemmen och grundskolan än vad vi enligt 
befolkningsprognosen 2020 budgeterade för. Dessutom visar alla pedagogiska områden samt intraprenaderna 
samlat på ett överskott på drygt 40 miljoner kronor. Den ekonomiska medvetenhet hos förvaltningens chefer är 
hög och ekonomistyrningen är tydlig och transparent. 

Den pågående pandemin covid-19 har bidragit till den positiva budgetavvikelsen. Den har inneburit ökade 
sjukskrivningar samtidigt som sjuklönerna för april-december har kompenserats från staten och färre timvikarier 
har anlitats. 

Då överskottet till stor del beror på tillfälliga och oförutsedda händelser i samhället och stora utmaningar väntas 
framöver har det varit viktigt att nämnden inte dragit på sig långsiktiga driftskostnader. Istället går Förskola & 
Grundskola in i 2021 utan några besparingar. 

Investeringar 

Miljoner kronor Utfall 2020 Budget 2020 Avvikelse 

Inkomster    

Utgifter -12 -15 3 

Netto -12 -15 3 

Kommentar till investeringar 
I planeringen av investeringsbudgeten för 2020 avsattes 11 miljoner kronor till de pedagogiska områdena och 
intraprenaderna för löpande investeringar och 4 miljoner för projektorer och trådlösa nät. Av den avsatta 
budgeten för projektorer och trådlösa nät återstår 3,5 miljon kronor. Att det återstår så mycket av budgeten beror 
på att det under året inte gått att beställa varor från upphandlad leverantör. I de pedagogiska områdena och 
intraprenaderna har det investerats för 11,5 miljon kronor. 
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2 Faktorer i omvärlden som påverkat oss under 2020 
Aktuella beslutade regeländringar 

Allmänna råd och förordningar med anledning av pågående pandemi 
Under våren beslutades vid olika tillfällen om förordningar och allmänna råd med anledning av utvecklingen av 
Covidpandemin. Förordningen 2020:115 (Förordning om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk 
verksamhet vid spridning av viss smitta), reglerar beslut om stängning av verksamheter vid extraordinära 
händelser. Kontinuerligt har också Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att 
förhindra smitta av covid-19 reviderats under året (HSLF-FS 2020:12). 

Parallellt med regeringens och Folkhälsomyndighetens beslut har Skolverket också uppdaterat stödet till skolor. 
Det gäller ett brett spektrum av områden exempelvis vägledning i specifika frågor, metodstöd för lärare vid 
distansundervisning och frågor som rör organisering av möten/undervisning i olika verksamhetsformer. 

Ändrade kursplaner i grundskolan, sameskolan och specialskolan 
Nya kursplaner börjar gälla för grundskolan, sameskolan och specialskolan den 1 juli 2021. Ändringarna 
varierar i omfattning mellan de olika kursplanerna, men i de flesta ämnen har Skolverket bara gjort mindre 
justeringar. De huvudsakliga förändringarna är att: fakta och förståelse betonas, det centrala innehållet har 
anpassats när det gäller omfattning, konkretionsgrad och progression, kunskapskraven är mindre detaljerade. 
Läroplanernas inledande, övergripande delar är oförändrade. 

Nationella proven för 2021 ställs in 
Skolverket har fattat beslut om att ställa in alla nationella prov under perioden från och med 1 januari 2021 och 
resten av våren, till och med den 30 juni 2021. Beslutet gäller samtliga skolformer där nationella prov 
genomförs med undantag för provet i årskurs 3 i grundskolan. Skolverket motiverar beslutet med att många 
skolor just nu är hårt ansträngda och måste planera sin verksamhet från dag till dag. I den situationen riskerar 
det nationella provet att utgöra en alltför stor belastning på skolorganisationen. Nationella prov kan innebära att 
skolor behöver samla större grupper av elever i en och samma lokal vilket kan öka risken för smittspridning. 

Barnkonventionen blir egen lag 
FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen , antogs av FN:s generalförsamling den 20 
november 1989. Sverige ratificerade barnkonventionen utan reservationer 1990. Sedan den 1 januari 2020 är 
barnkonventionen en del av svensk lag. 

Allmänna råd om nyanlända upphävs 
Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2016:2) om utbildning för nyanlända elever upphör att gälla den 31 
december 2020. Bestämmelser som rör nyanlända elever har ändrats och därför blir de allmänna råden 
inaktuella. De allmänna råden kommer inte att ersättas av några nya men Skolverket kommer att publicera nytt 
stödmaterial på sin webbplats. 

Utbildningsstatistik och Skolenhetsregistret åter tillgängligt 
I augusti togs tidigare offentlig utbildningsstatistik bort ifrån Skolverkets statistikdatabas utifrån en dom i 
förvaltningsdomstolen. Även skolenhetsregistret, som innehåller information om vilka skolenheter som finns i 
landet, kontaktuppgifter till skolorna och deras huvudmän omfattades av domen. Under hösten gjordes en ny 
rättslig bedömning och regeringen beslutade om en ny förordning som gör det möjligt för Skolverket att åter 
publicera ett uppdaterat skolenhetsregister. 

Skolverkets lägesbedömning 2020 
Skolverket publicerar en lägesbedömning vartannat år i vilken de sin samlade bedömning av situationen och 
utvecklingen inom skolväsendet. I rapporten konstateras att 2020 även för skolan är präglat av den pågående 
pandemin. Skolverket konstaterar dock att svensk skola stått stadigt under pandemin. Skolverkets betygsstatistik 
tyder på att coronapandemin inte har påverkat elevernas resultat i någon negativ riktning. Istället har andelen 
elever som når behörighet till ett nationellt program i gymnasieskolan ökat något jämfört med föregående läsår 
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Men Skolverket påpekar också att de långsiktiga konsekvenserna är svåra att överblicka. 

Skolverket att det finns tre avgörande utvecklingsområden för svensk skola: styrning och ledarskap, 
lärarförsörjning och skolsegregation. 
 
Styrning och ledarskap 
Skolverket pekar ut att det finns stora variationer mellan huvudmän i ansvarstagande och förmåga att bedriva ett 
systematiskt kvalitetsarbete och därmed en effektiv skolutveckling. Rektorers förmåga att utöva pedagogiskt 
ledarskap varierar, vilket innebär att lärare ges olika förutsättningar att utveckla och bedriva en undervisning av 
god kvalitet. Skolverket uttrycker att detta är viktiga förklaringar till de skillnader som finns mellan och inom 
skolor. Många huvudmän brister även i sin resultatstyrning av verksamheten. 
 
Lärarförsörjningen  
Under de närmaste åren kommer finnas ett ökat behov av lärare och de som examineras kommer inte räcka till 
för att möta detta behov, trots att antalet nybörjare på lärarutbildningarna ökat och trots att mycket görs för att 
skapa fler vägar in i läraryrket. Andelen behöriga lärare riskerar därför att minska ytterligare under kommande 
år. 

Skolsegregation 
Skolsegregationen i Sveriges grundskolor har tilltagit de senaste femton åren och skolorna blir allt mer 
uppdelade sett till elevsammansättning. Elever med mer respektive minde gynnsam socioekonomisk bakgrund 
tenderar i allt större utsträckning att gå i olika skolor. Den ökade skolsegregationen kan kopplas till 
boendesegregation men även utformningen av skolvalet har betydelse 

TIMSS 2019 bekräftar positivt trendbrott av elevers kunskaper  
Kunskapsresultaten i matematik och naturvetenskap hos elever i årskurs 4 och 8 ligger kvar på samma nivå som 
2015, då den internationella kunskapsmätningen TIMSS genomfördes förra gången. Det betyder att 2015 års 
trendbrott med förbättrade kunskapsresultat kvarstår och bekräftas i TIMSS 2019. I naturvetenskap presterar 
svenska elever på en högre nivå än genomsnittet för de deltagande EU- och OECD-länderna i både årskurs 4 
och 8. När det gäller matematik presterar svenska elever istället under motsvarande EU- och OECD-genomsnitt 
i de båda årskurserna. 

TIMSS 2019 visar att den totala spridningen i elevers resultat har ökat jämfört med 2015, det vill säga 
skillnaden i resultat mellan hög- och lågpresterande elever har ökat. I matematik har andelen elever som 
presterar på den högsta kunskapsnivån ökat i båda årskurserna. I naturvetenskap har andelen elever ökat både på 
den högsta och den lägsta kunskapsnivån i årskurs 8. 
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3 Uppföljning mål 
Kommunens främsta styrdokument är visionen. Utifrån de utvecklingsområden som visionen lyfter fram och 
utmaningarna kommunen står inför, har kommunfullmäktige beslutat om fem kommunövergripande mål. Målen 
är ett tydligt riktmärke för utvecklingen av kommunen som helhet och beskriver vad verksamheterna ska uppnå. 
De kommunövergripande målen preciseras i fokusområden. Målen gäller samtliga nämnder förutom valnämnd 
och överförmyndare i samverkan. Nämnderna ansvarar för att bidra till att vi når de kommunövergripande 
målen. Fokusområdena kan brytas ned till egna nämndmål, men nämnderna kan också välja att utgå direkt ifrån 
de kommunövergripande målen. 

Vi har en kommungemensam plan med prioriterade aktiviteter för att nå målen, som innebär att flera 
förvaltningar arbetar tillsammans med komplexa områden för att det ska bli ett bra resultat. Alla mål ska tas om 
hand men alla behöver inte göra allt. Nämnderna kan i och med det gemensamma målarbetet bidra i olika 
omfattning till de olika fokusområdena. Inom några områden kan det bli betydligt mer och i andra i lite mindre 
utsträckning. Förvaltningarna ansvarar för att ta fram genomförandeplaner med aktiviteter för att nå målen samt 
följa upp dem och redovisa till nämnden. 

Målarbetet utvärderas i samband med delårs- och årsbokslut, men också vid dialogträffar som vi kallar 
checkpoint. Måluppfyllelsen baseras både på en kvantitativ bedömning av indikatorer och på den kvalitativa 
uppföljning som nämnderna gör. Målen gäller under mandatperioden och och därför behöver vi vara uthålliga 
eftersom effekterna av flera satsningar kommer märkas först om något eller några år. 

Samordning 

Kommunstyrelsen har en samordnande roll med ett särskilt ansvar för de kommunövergripande målen, vilket 
innebär att ta fram underlag för utveckling och förbättring av målen. Kommunledningskontoret ansvarar för att 
sammanställa vad nämnderna gör för att bidra till måluppfyllelse samt att följa upp arbetet och göra en samlad 
analys. 

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 
I Förskola & Grundskolas uppdrag ingår att erbjuda en trygg miljö där elever trivs och lär. Att åstadkomma en 
trygg lärmiljö i vardagen är en del i det dagliga arbetet för alla medarbetare och när lokaler planeras är det 
centralt. 

Trygghetsskapande åtgärder med anledning av covid 19 
Året 2020 har präglats av arbete med olika insatser i syfte att följa myndigheternas föreskrifter och 
rekommendationer, bidra till minskad smittspridning och samtidigt erbjuda alla barn och elever den utbildning 
de har rätt till. I en orolig tid är det av största vikt för barn och elevers välmående att vardagen fungerar och då 
är förskolan och skolan viktig. Ett stort fokus har lagts på att kommunicera till olika målgrupper internt och 
externt; vad som gäller, förekomst av smitta och våra åtgärder. 

Vi har förberett organisationen på beslut om stängning utifrån läget med covid-19. En effekt av detta är att det 
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på bredden i organisation nu finns en ännu bättre förmåga att använda digitaliseringens möjligheter i möten och 
undervisning. I förberedelserna ingår även hur vi erbjuder trygg omsorg för vårdnadshavare som arbetar inom 
samhällsviktig verksamhet om en verksamhet stängs. 

Förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss 
smitta innebär en möjlighet för huvudmannen att besluta om övergång till distansundervisning efter samråd från 
smittskyddsläkare för att bryta smittkedjor eller vid personalbrist. Under hösten användes förordningen för totalt 
8 verksamheter. I ett av fall en hel skola, Kapareskolan, men i övrigt del av skola eller förskola. Flertalet av 
gångerna i syfte att begränsa smittspridning. 

Arbete för trygghet 
En bild av upplevelsen av trygghet fås genom enkäter bland elever och vårdnadshavare. Enkäten sänds till 
elever i årskurs 2, 5 och 9. Årets enkät visar att 87 procent av eleverna i årskurs 9 instämmer helt eller delvis till 
påståendet Jag känner mig trygg i skolan. Trygghetsindex för årskurs 9 är något högre jämfört med 
Göteborgsregionens skolor. 

I årskurs 5 är motsvarande andel 86 procent, detta är något lägre jämfört med föregående år. Bland elever i 
årskurs 2 är det 91 procent som tycker att påstående stämmer helt och hållet eller delvis. Index för trygghet för 
årskurs 2 och 5 är i nivå med resultat för Göteborgsregionens skolor. 

Förskola & Grundskola har tillsammans med övriga i lokala brottsförebyggande rådet, BRÅ, i tagit fram en 
rekommendation för skolenheter i syfte att vägleda medarbetare i skolan när det gäller när och hur anmälan till 
polis och socialtjänst görs. Ett gemensamt förhållningssätt från inblandade aktörer är en förutsättning för 
trygghet i situationer som kan uppstå i arbetet med barn och elever. 

Förskoleplats i tid 
Att vara en attraktiv kommun innebär tillgång till plats i förskola och skola. Under året har rutinen för att 
erbjuda plats i förskola efter vårdnadshavares behov ändrats i syfte att åstadkomma ett ännu effektivare arbete. 
Placering sker utifrån ett definierat fastställt platsantal på förskolan. 

Andelen vårdnadshavare som får plats till sitt barn i förskola på önskat datum har ökat under de senaste åren. 
Vid senaste mätning är det 84 procent, att jämföra med årsredovisning 2019 då andelen var 80 procent. Väntetid 
för de som inte får plats på önskat datum har också minskat och är nu i genomsnitt 15 dagar jämfört med 29 
dagar 2019 

Lokalplanering 
Att se planera utbildningslokaler för barn och elever så att de matchar behov är ett ständigt pågående arbete. 
Exempel på genomföranden under 2020 är om- och tillbyggnad av Fjärås Bräcka skolans samt Hålabäcksskolan 
slutförs under året. Lärmiljöer för dessa elever är nu i hög grad anpassade för utbildning i enlighet med skolans 
styrdokument. I Åsa har området runt Åsa Gårdsskola fått ett tillskott av lokaler. Förändringarna innebär bland 
annat att kommunen kunnat lämna förskolelokaler som inte fullt ut varit ändamålsenliga och hyrts av en extern 
fastighetsägare. 

Under 2020 påbörjades arbetet med projekten om och tillbyggnad Frillesåsskolan samt Varlaskolan. 

Nämnden har under året beslutat att ändra organiseringen av Toråsskolan i Vallda från hösten 2022. De äldre 
eleverna från området kommer kunna inrymmas i Varlaskolan. Åtgärden innebär att byggandet av en ny skola i 
området Vallda kan skjutas fram. 

I centrala Kungsbacka byggs huset Sommarlust, som tidigare varit kontorslokaler, om till förskola. Den nya 
förskolan öppnar hösten 2021. 

Indikatorer Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 
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Indikatorer Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 

Trygghetsindex för hur kommuninvånarna 
bedömer tryggheten (SCB:s 
medborgarundersökning, skala 0-100) 

63 64 60 59 65 

Bäst att bo, Kungsbackas placering i ranking 
av Sveriges kommuner enligt Tidningen 
Fokus. 

28 24 15 5 30 

Invånarnas helhetsbedömning av kommunen 
som en plats att bo och leva på. SCB:s 
medborgarundersökning, Nöjd Region-index, 
NRI, skala 0–100. 

72 72 68 69 72 

Invånarnas uppfattning om möjligheterna till 
fritidsaktiviteter i kommunen (SCB:s 
medborgarundersökning, index i skala 0–
100). 

66 66 66 65 67 

Plats på förskola på önskat placeringsdatum 65% 79% 80% 84%  

Väntetid i antal dagar för de barn som inte 
fått plats på förskola på önskat 
placeringsdatum 

18 22 29 15  

Jag känner mig trygg i skolan (åk 5) 90% 87% 90% 86%  

Jag känner mig trygg i skolan (åk 9) 86% 90% 85% 87%  

Antal påbörjade bostäder   501 234 575 

Antal färdigställda bostäder   418 248 575 

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 
I Förskola & Grundskolas grunduppdrag uttryckt i läroplanerna finns övergripande målsättningar kring hållbar 
utveckling, respekt och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv. I flera av skolans olika 
kursplaner finns också i det centrala innehållet uttryckt hur undervisningen ska syfta till att utveckla kunskaper 
om hållbarhetsfrågor. Nämnden för Förskola & Grundskola har också förstärkt uppdraget till förvaltningen 
genom nämndmålet t Utbildningen ska främja barns och elevers välmående och öka närvaron samt direktivet 
Samarbetet med andra som arbetar med ungas hälsa, såväl inom kommunen som utanför - till exempel inom 
region Halland, ska utvecklas. Dessutom bidrar FG till målet genom deltagande i det kommungemensamma 
arbetet inom Tillsammans för varje barn. 

Utbildningen ska främja barns och elevers välmående och öka närvaron 
Flera förskolor arbetar aktivt med att utveckla lärmiljöer ute och inne. Syftet är att utveckla dessa för att främja 
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barnens lärande och välmående. Även på grundskolor finns ett aktivt arbete med att utveckla utomhusmiljön så 
att den stimulerar till lek och rörelse både under målstyrda aktiviteter i skola och på fritidshem och under raster. 
Det beskrivs från flera skolor att det gett resultat i form av en miljö som stimulerar lärandet även inomhus. 

Förvaltningen har inför läsåret 2020-2021 identifierat tre områden som särskilt kommer att stå i fokus för vårt 
gemensamma utvecklingsarbete flera år framåt. Ett av dessa handlar om jämställdhet i undervisningen, då 
forskning visar att en jämställd skolmiljö bidrar till alla barn och elevers välmående och förbättrade resultat. 
Under året har alla rektorer inom ramen för fokusarbetet fått kompetensutveckling i jämställdhet och påbörjat ett 
kartläggningsarbete på sina enheter. På några enheter har även pedagogerna deltagit i kompetensutveckling 
kring jämställdhetsfrågor. 

Under året påverkades alla verksamheter av den pågående pandemin Covid-19. Inom Förskola & Grundskola 
innebar det band annat en intensiv period av förberedelser för att kunna ställa om undervisningen så att den 
skulle kunna genomföras på distans. En effekt av detta är att det på bredden i organisation finns en bättre 
förmåga att använda digitaliseringens möjligheter i möten och undervisning. Under hösten har undervisningen 
genomförts via distans på några enheter under en begränsad period efter samråd med smittskyddsläkare i syfte 
att begränsa smittspridning. Under perioden 7-22 januari har det på motsvarande sätt efter rekommendation från 
smittskyddsläkare beslutats om distansundervisning för årskurs 7-9. 

I grundskolan är insatsen goda vanor riktad till elever i skolår 3-5 med syftet att de ska få ökade kunskaper om 
och kunna utveckla goda strategier. De tre skolor som har deltagit under året har genomfört samtliga delar av en 
utbildningsinsats och därigenom fått nya kunskaper om vilka vanor som är viktiga för oss, varför och hur de kan 
jobba med eleverna för att utveckla dessa vanor hos dem. Skolor har tagit fram eller är på gång att ta fram en 
plan för fortsatt arbete och integration av de nya kunskaperna i vardagen. En av skolorna har integrerat arbetet i 
ordinarie lektioner. Skolorna beskriver att många av eleverna nu kan härleda till och prata om vanorna och göra 
val utifrån den kunskapen. 
FG planerar för att skapa samarbetsytor för kollegialt lärande för dem som är med i satsningen eller jobbat med 
Goda vanor ändå. En planering i för att erbjuda digitala utbildningar kring Goda Vanor som alla som är 
intresserade kan delta i pågår. 

Samarbetet med andra som arbetar med ungas hälsa, såväl inom kommunen som utanför - till exempel 
inom region Halland, ska utvecklas 
Förskola & Grundskola har etablerat en kontinuerlig dialog på chefsnivå med barn- och ungdomspsykiatrin, 
BUP. de har även vid två tillfällen träffat alla rektorer för erfarenhetsutbyte kring arbetet med gemensamma 
elever. Detta innefattade även beskrivning av varandras arbetsgång och rutiner. 

Det finns fortsatt skolor som samarbetar med samarbete med Generation Pep. det innebär att familjer samlas och 
idrottar, lagar mat och umgås på regelbunden basis. SSPFär  ett samarbete mellan skola, polis, fritid och 
socialtjänst. Kontinuerliga möten och erfarenhetsutbyte för att öka ungas trygghet och välmående. 
Räddningstjänsten, Polisen och Ambulansverksamheten anordnar utbildning för våra elever i år 8 om 
"Blåljusyrken". 

Indikatorer Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 

Koldioxidutsläpp från övriga sektorer än 
industrin i ton per invånare. (Källa: Sveriges 
Ekokommuner) 

2,3    2 

Antal resor per invånare gjorda med 
kollektivtrafik. (Källa: Sveriges 
Ekokommuner) 

65 73 74  75 

Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken 
(%) (Källa: Sveriges Ekokommuner) 79% 79% 71%  99% 
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Indikatorer Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 

Andel förnybar och återvunnen energi i 
kommunala lokaler (%) (Källa: Sveriges 
Ekokommuner) 

99% 99% 99% 99% 99% 

Transportenergi i kilowattimmar (kWh) för 
kommunens tjänsteresor med bil per 
årsarbetare. (Källa: Sveriges Ekokommuner) 

505 427 354 328 350 

Koldioxidutsläpp från kommunens 
tjänsteresor med bil i ton per årsarbetare. 
(Källa: Sveriges Ekokommuner) 

0,1 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% 92% 

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% 92% 

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% 

3.2.1 Utbildningen ska främja barns och elevers välmående och öka närvaron 

Beslutats av 
Nämnd 

Kommentar på nämndmål 
Flera förskolor arbetar aktivt med att utveckla lärmiljöer ute och inne i syfte att utveckla dessa för att främja 
barnens lärande och välmående. Förskolornas arbete med de minskade barngrupperna visar sig ge ett bättre stöd 
för alla barn, även de som annars hade varit svårt att stödja inom gruppen. 

Även på grundskolor finns ett aktivt arbete med att utveckla utomhusmiljön så att den stimulerar till lek och 
rörelse både under målstyrda aktiviteter i skola och på fritidshem och under raster. Det beskrivs från flera skolor 
att det gett resultat i form av en miljö som stimulerar lärandet även inomhus. 

I grundskolan är insatsen goda vanor riktad till elever i skolår 3-5 med syftet att de ska få ökade kunskaper om 
och kunna utveckla goda strategier. Det pågår ett arbete på tre av våra skolor med stort engagemang. 

Förvaltningen har inför läsåret identifierat tre områden som särskilt kommer att stå i fokus för vårt gemensamma 
utvecklingsarbete flera år framåt. Ett av dessa handlar om jämställdhet i undervisningen, då forskning visar att 
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en jämställd skolmiljö bidrar till alla barn och elevers välmående och förbättrade resultat. Som ett led i detta har 
alla rektorer fått kompetensutveckling kring jämställdhet samt påbörjat en kartläggning av sin verksamhet. 

Under året påverkades alla verksamheter av den pågående pandemin. Inom FG innebar det band annat en 
intensiv period av förberedelser för att kunna ställa om undervisningen för att kunna genomföras på distans. En 
effekt av detta är att det på bredden i organisation finns en bättre förmåga att använda digitaliseringens 
möjligheter i möten och undervisning. En annan effekt är att uppföljningen av närvaron inte är helt tillförlitlig, 
pga av systembyte och att elever delvis eller helt deltagit i undervisning på distans. 
Vi samtalar numera även om problematisk frånvaro i förskolan utifrån ett förebyggande och främjande 
perspektiv. Vår uppföljning av barnens närvaro i förskolan är bättre dokumenterad idag i Vklass. 

Indikatorer Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 

Närvaro åk 3, flickor    97,1%  

Närvaro åk 3, pojkar    97,1%  

Närvaro åk 6, flickor    96,7  

Närvaro åk 6, pojkar    96,7%  

Närvaro åk 9, flickor    94,6  

Närvaro åk 9, pojkar    95,6%  

Rektorer i grundskolan bedömning. 
Elevhälsan, rektorn och lärarna i skolan har 
en fungerande samverkan och dialog om 
frågor som har betydelse för elevernas 
lärande, utveckling och hälsa 

   79% 100% 

Rektorer i förskolan bedömning. I vår förskola 
får barnen möjlighet att utveckla sin 
förståelse för vikten av att värna om sin hälsa 
och sitt välbefinnande. 

   87% 100% 

Indikatorerna för närvaro och rektorers bedömningar är nya och därför saknas historiska utfall. 
I nämndbudget för 2020 och 2021 har inga målvärden för elevers närvaro beslutats. Indikatorerna används i uppföljande syfte och 
målsättningen är ett årligen ökad närvaro. 

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. 

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. Det 
innebär ett förhållningssätt som stimulerar barn och elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt 
vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. De 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. 
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Huvudmannen för skolverksamheten ansvarar för att praktisk arbetslivsorientering (prao) anordnas för alla 
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 under 2020. Utvecklingsledare har dock arbetat 
fram alternativt material för skolorna att arbeta med under skolornas praoveckor. 
Inom ramen för vårt systematiska kvalitetsarbete har vi under årets sista period efterfrågat och samtalat kring 
hur förskolan och skolan kan knytas närmare omvärlden i olika sammanhang. Förskolorna och skolorna har 
beskrivit en stor palett av insatser som syftar till bland annat en god val kompetens. 

Ett försök med en alternativ styrform har stimulerats av nämnden och en försöksverksamhet med två 
intraprenader startade höstterminen 2017 och ska testas under tre läsår. Denna alternativa driftsform har följs av 
forskare från Kommunforskning i Väst, KFI, och en slutrapport har sammanställts. Denna period är nu avslutad. 
Nämnden har nu permanentat möjligheten till att driva förskolor och skolor i intraprenadsform. 
Förvaltningschefen gavs uppdraget att organisera detta så att inga extra kostnader uppstår samt erbjuda 
möjlighet för fler förskolor och skolor att drivas i intraprenadsform. 

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 en god dialog med ledningen för Internationella Engelska Skolan (IES) inför deras 
etablering i Kungsbacka. 

Under året har personer som är intresserade av att starta fristående verksamhet, förskola och pedagogisk 
omsorg, varit i kontakt med förvaltningen via mail och telefonsamtal. Vid dessa kontakter har information om 
respektive verksamhet givits och information om Kungsbacka kommuns hemsida. Kontakterna har vid samtliga 
tillfällen varit positiva och någon/några kommer eventuellt att starta verksamhet, medan andra ansåg att det var 
för komplicerat att starta/driva fristående verksamhet. 

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 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 

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. 

67 63 62 62 70 
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Indikatorer Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 

Svenskt Näringslivs attitydundersökning av 
kommuners företagsklimat. Medelvärde 
utifrån skala 1-6, där företag bedömer 
företagsklimatet i Kungsbacka kommun. 

3 3,2 3,4 3,3 3,5 

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. 

Sammanfattning av nämndens arbete med målet 
Fler behöriga till gymnasieskolan och ett högre genomsnittligt meritvärde. 
I utfallet för 2019-2020 har betygsresultatet ökat jämfört med föregående år. Andelen elever som är behöriga till 
gymnasieskolan är högre, men framförallt har det genomsnittliga meritvärdet ökat. Utfallet på riksnivå visar 
också på ett ökat betygsutfall, men inte lika markant som i Kungsbacka. Det genomsnittliga meritpoänget har 
tidigare år haft en en differens mellan pojkar och flickor som legat runt 25 poäng. I Kungsbacka har denna 
differens minskat i utfallet för 2020 till 18,6. Den minskade differensen har skett genom att pojkarnas 
meritpoäng ökat mer än flickornas (10 poäng respektive 3,3). 

Minskad spridning i betygsutfall mellan ämnen. 
Under flera år har funnits en spridning av det genomsnittliga betygspoänget i de olika ämnena. Det finns en 
spridning även 2020, men den är betydligt lägre än tidigare år. Matematik har i många år utmärkt sig som det 
ämne där lägst andel av eleverna når målen och som haft det lägsta genomsnittliga betygspoänget. För 2020 har 
det förändrats och fler elever än tidigare har fått ett högre betyg i matematik. 2019 fick en femtedel av eleverna 
A eller B i matematikbetyg och 2020 är det en dryg tredjedel. Det är fortsatt så att matematik tillsammans med 
de naturorienterande ämnena har lägst betygspoäng, 

Minskad differens mellan enheter 
Det finns inget entydigt mått som indikerar ökad eller minskad likvärdighet mellan enheterna utifrån 
betygsutfall. Det genomsnittliga meritvärdet är ett mått som ger en viss information om differensen mellan 
skolors betygsutfall. Jämfört med föregående år har differensen mellan de fyra skolor som har högst respektive 
lägst meritvärde minskat 2020. Differensen mellan de fyra skolenheter som haft lägst respektive högst 
meritvärde var för 2020 33 poäng. De föregående åren har de varit från 41 till 49. 

Likvärdighet 
Enligt skollagen kan likvärdighet belysas främst utifrån tre grundläggande aspekter, lika tillgång till utbildning, 
lika kvalitet på utbildningen och att utbildningen ska vara kompenserande. Utifrån resultaten kan vi dra 
slutsatsen att vi fortsatt behöver vara uthålliga i arbetet för en mer likvärdig skola. Den enskilda skolans 
kompensatoriska uppdrag behöver ta sin utgångspunkt i att möta eleverna utifrån deras skilda förutsättningar, 
vare sig de handlar om kön, föräldrars utbildning eller födelseland. 

En bedömning av detta resultat är att det på alla våra skolenheter pågår ett intensivt arbetet med att möta alla 
elevers behov och stödja deras kunskapsutveckling. I de resultatdialoger som genomförs med alla skolledare 
finns ett tydligt fokus på alla elevers kunskapsutveckling och en bedömning är att detta till del avspeglas i 
ovanstående resultat. 

Samband elevers meritvärde, upplevelse av trygghet och studiero 
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I elevenkäten får eleverna i skolår 2, 5 och 9 genom att svara på ett antal påståenden/frågor ge uttryck för sin 
uppfattning om skolsituationen. Utifrån svaren på de enskilda frågorna på skolenhetsnivå går det också att se om 
det finns resultat som samvarierar. Det finns inget tydligt samband mellan elevers upplevelse av trygghet på en 
skolenhet och deras genomsnittliga meritvärde. På de skolenheter som har högst meritvärde har eleverna i 
mycket hög utsträckning svarat att de är trygga på skolan. Men även bland skolenheter som relativt andra 
enheter i Kungsbacka har ett lågt meritvärde finns det en hög grad av upplevd trygghet. Däremot verkar det 
finnas ett visst samband mellan enheter med högt meritvärde och elevernas upplevelse av studiero på 
lektionerna. På de enheter där meritvärdena är högst är upplevelsen av studiero på lektionerna också störst och 
tvärtom. Det finns dock undantag med höga meritvärden och lägre grad av upplevd studiero. 

Samband mellan elevers meritvärde och upplevelse av lärsituationen 
Sammantaget verkar det ändå finnas vissa samband för skolenheter med de högsta respektive lägsta 
meritvärdena. För skolenheter med de högsta meritvärdena upplever eleverna i högre utsträckning än på andra 
skolenheter att de är trygga, har studiero och stimuleras att lära sig mer. Omvänt för skolenheter med ett lägre 
meritvärde upplever eleverna något lägre grad av trygghet, studiero och stimulans att lära sig mer. Sambandet 
med elevernas upplevelse att de vet vad de ska kunna för att nå kunskapskraven finns till viss del men är inte 
lika tydliga. 

I Förskola & Grundskola pågår ett antal gemensamma utvecklingsinsatser som ligger i linje med det som inom 
den pedagogiska forskningen pekas ut som riktningsgivare 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. 

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. De handlar om 
Jämställd utbildning, Undervisningens kvalitet samt Matematiskt lärande. Den första delen i det gemensamma 
utvecklingsarbete har varit att ge rektorerna kompetensutveckling inom de tre valda fokusområdena. Under 
våren 2021 kommer arbetet mer riktas mot att rektorerna ska kartlägga sina enheters behov tillsammans med 
personalen. Huvudmannen erbjuder stöd för analys- och kartläggningsarbete under gång. Fokusarbetet riktar sig 
till alla våra verksamheter grundsärskola, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola. 

Huvudmannen har säkerställt att resurserna från statsbidraget för likvärdighet används utifrån det systematiska 
kvalitetsarbetet, aktuell forskning och enheternas socioekonomiska förutsättningar. En gemensam insats handlar 
om i en treårsperiod utveckla undervisningens kvalitet och leds av förvaltningens lektorer. Utöver denna finns 
insatser kopplade till professionsutveckling, riktat stöd mot utvalda skolor, satsning på tillgängliga lärmiljöer 
och fjärrundervisning. 

Förvaltningen har fastställt riktlinjen för förskolans organisering som bl a ger ökade förutsättningar för att 
utveckla undervisningen i förskolan. Under våren har uppföljningar gjorts med varje rektor i förskolan och en 
dela och lära dag med innehåll kring minskade barngruppers organisering och lärmiljöer har genomförs i 
september. I samband med detta lanserades också ett utbildningsmaterial för enheternas arbete med att 
förverkliga de mindre barngrupperna. Ett arbete som behöver mer uppmärksamhet och kunskap om utifrån en 
vetenskaplig grund, är att definiera kvalitetsaspekter i undervisningen i förskolan.  Vilka aspekterna är behöver 
kommuniceras, delas och skapas samförstånd om ute på enheterna. De aspekterna är utgångspunkten för att 
sedan organisera, genomföra och dokumentera undervisningen för att kunna bedöma resultat och 
måluppfyllelse. 

Indikatorer Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 
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Indikatorer Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 

Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9. 
Meritvärdet utgörs av summan av de 17 
bästa betygen i elevens slutbetyg och kan 
max vara 340. 

229 240 238 246 245 

Arbetslöshet för ungdomar 16–24 år i 
kommunen. (Källa: Arbetsförmedlingen och 
SCB) 

2,4% 3% 2,2% 2,8% 2,5% 

Självkänsla och framtidstro för 
gymnasieelever år 2, index med skala 0–10 
enligt Skolenkäten som genomförs i 
samarbete med Göteborgsregionen, GR. 

7,5  7,3  7,6 

Genomsnittligt betygspoäng för gymnasiets 
avgångselevers betygspoäng som kan vara 
max 20. 

13,9 13,9 13,8 14 14 

Andel vuxna personer som inte återkommit 
till försörjningsstöd inom ett år efter avslutat 
försörjningsstöd (%) 

75% 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 

Kommentar på nämndmål 
Jämfört med föregående år visar betygsutfallet för årskurs 9 att andelen elever som blev behöriga till gymnasiets 
yrkesprogram ökade från 89% till 91%. Det genomsnittliga meritpoänget ökade också från 238 till 244. 
Variationen i betygsutfall minskade mellan skolenheterna där de fyra skolenheter som förra året hade lägst 
meritvärde har ökat mest 2020. I brukarundersökningen är det fler elever i årskurs 9 som upplever att de kan nå 
kunskapskraven om de försöker (92% jämfört med 74% 2018). 

I FG pågår ett antal utvecklingsinsatser som ligger i linje med det som den pedagogiska forskningen pekar ut 
som riktningsgivare för en framgångsrik skolutveckling; tydligt pedagogiskt ledarskap, systematisk och 
skolbaserad kompetensutveckling, samspel i förbättringsarbetet och utveckling av lärande professionella 
gemenskaper. Dessa tillsammans med en ständig utveckling av undervisningen ger en långsiktig framgångsrik 
skolutveckling med förbättrad måluppfyllelse som effekt. 

Utifrån analys av tidigare resultat i det systematiska kvalitetsarbetet och aktuell forskning har tre områden 
identifierats som kommer ha ett särskilt fokus perioden 2020-2025, Jämställd utbildning, Undervisningens 
kvalitet samt Matematiskt lärande. Den första delen i utvecklingsarbetet är att ge stöd för enheternas analys- och 
kartläggningsarbete samt erbjuda kompetensutveckling. 

Under ett par år har FG haft ett utvecklingsarbete kring det pedagogiska ledarskapet som innefattat internt 
processarbete och externt stöd av Göteborgs universitet. Syftet är att stärka rektorernas vetenskapliga förankring 
som ska gestaltas i medvetna ledarhandlingar. 

Inom ramen för statsbidraget likvärdig skola har skolor arbetat utifrån sina insatsplaner grundade i en 
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nulägesanalys. En insats handlar om att utveckla undervisningens kvalitet och leds av förvaltningens lektorer. 
Utöver denna finns insatser kopplade till professionsutveckling, riktat stöd mot utvalda skolor, satsning på 
tillgängliga lärmiljöer och fjärrundervisning. 

Indikatorer Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 

Betyg åk 6. Elever som uppnått A-E i alla 
ämnen, flickor 88,3% 86,7% 84,9%  100% 

Betyg åk 6. Elever som uppnått A-E i alla 
ämnen, pojkar 85,2% 84,9% 80,3%  100% 

Betyg åk 9. Elever som är behöriga till 
yrkesprogram, flickor 93,5% 92,9% 90,6% 92,5% 100% 

Betyg åk 9. Elever som är behöriga till 
yrkesprogram, pojkar 80,5% 88,4% 87,5% 92,5% 100% 

Betyg åk 9Elever som är behöriga till 
yrkesprogram, placering kommuner 61 29 33 23 29 

Rektorer i förskolans bedömning. I vår 
förskola får barnen utveckla sin nyfikenhet 
samt sin lust och förmåga att leka och lära. 

   93% 100% 

Rektorer i grundskolan bedömning. I vår 
skola ser vi utforskande, nyfikenhet och lust 
att lära som en grund för verksamheten. 

   79% 100% 

Rektorer för fritidshem bedömning. I vårt 
fritidshem ser vi utforskande, nyfikenhet och 
lust att lära som en grund för verksamheten. 

   83% 100% 

Utfall för indikatorerna för betyg åk 6 elever som uppnått A-E i alla ämnen samt betyg åk 9 elever som är behöriga till yrkesprogram, 
placering kommuner saknar utfall för 2020. Anledningen är att Skolverket inte publicerat ny utfall som en följd av dom i kammarrätten. 

3.5 Ett medskapande samhälle och öppen attityd 
Beslutats av 
Kommunfullmäktige 

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. 

Sammanfattning av nämndens arbete med målet 
Attraktiv arbetsgivare 

Vi har goda förutsättningar att vara en attraktiv arbetsgivare - vi har gott rykte, hög kvalitet, höga elevresultat. 
Då kommunen ännu inte upplevt den stora lärarbristen inom grundskolan behöver vi dock arbeta proaktivt med 
att bibehålla våra goda förutsättningar även fortsättningsvis. 

Vi erbjuder olika typer av kompetensutveckling för våra medarbetare - både genom externa studier på arbetstid 
men också interna utbildningar. I början på året har bland annat utbildningstillfällen kring barnrättslagen 
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erbjudits. Ett kontinuerligt arbete med olika kompetensutvecklande insatser för medarbetare på olika nivåer 
bidrar till att bli modigare i sin profession och medskapande till en förbättrad verksamhet. 

Som ett led i den strategiska kompetensförsörjningen har vi under våren utvecklat nya digitala introduktioner för 
både nya rektorer och medarbetare. Vi har också genomfört ett nytt upplägg för en fysisk introduktion för nya 
chefer med syfte att ge en bra start och på det sättet öka möjligheterna för en lägre personalomsättning bland 
chefer. Ur rekryteringssynpunkt har vi startat en rektorstrainee där befintliga medarbetare får chansen att prova 
på rektorsuppdraget i förvaltningen. Genom insatsen har vi ökat vårt rekryteringsunderlag av rektorer och också 
skapat goda förutsättning för en bra start som chef i förvaltningen. 

Utbildningsprogrammet för våra rektorer i pedagogiskt ledarskap via Göteborgs universitet avslutades under 
första halvåret 2020. Våra skolledare och övriga chefer har även fått utbildning i utvecklande ledarskap genom 
en kommunövergripande satsning. Dessa insatser förväntas bidra till att ge stöd för medskapande chefer som i 
sin tur skapar goda förutsättningar för att skapa både friska och medskapande medarbetare. 

Insatser för minskad sjukfrånvaro i förskolan har gjorts genom både pilotprojektet Call for Care samt genom 
behovsanpassade insatser på enskilda förskoleenheter genom både interna och externa samarbeten. I början av 
2020 var trenden att sjukfrånvaron i förskolan sjönk men pandemin har gjort det svårt att se ytterligare effekter 
av de insatser som gjorts. 

Under hösten har ett arbete kring att behovsanpassa grundbemanningen startat i förskolorna. Arbetet förväntas 
ge effekter av minskat behov av timvikarier, minskad sjukfrånvaro samt en god arbetsmiljö med ökad 
kontinuitet både för barn och vuxna. 

Implementering av barnrättslag 

FG har tillsammans med Kultur och Fritid planerat att identifiera och uppmärksamma hur förskolor och skolor 
tillämpar Barnrättslagen efter att den trädde i kraft 1/1 2020. 

Under hösten 2020 har vi haft en dialog med 10 utvalda rektorer i förskolan kring vilka förändringar 
Barnrättslagen inneburit i praktiken, vad de ser som utmaningar och vilket stöd de behöver i sitt fortsatta arbete. 

För rektorerna har vi presenterat vårt önskemål om att kunna samverka med förskolor för att tillsammans 
utveckla arbetet med tillämpning av Barnrättslagen och för att kunna sprida goda exempel i kommunen. 

Kultur och fritid samverkar med rektorer och lärare på Varla skolan kring arbetet med Barnrättslagen, det 
arbetet påbörjades under 2020 

Undersöka möjligheter med Internet of Things i skolmiljö 

Kan man utveckla skolan och göra det möjligt för elever att lära sig mer och bättre med hjälp av sensorer och 
datainsamling i klassrum och skola? 
Den frågan ska det Vinnovafinansierade projektet IoT Hubb Skola svara på. 
Projektet skapar genom utveckling av standarder, guidelines, demonstratorer och case möjlighet för skolans 
verksamheter i och utanför projektet att 
bättre förstå marknad och potential rörande IoT i skolan, samt bli bättre avseende upphandling av digitala 
tjänster och produkter. 
Uppföljning sker löpande via månatliga eller tätare träffar i projektgruppen samt via kontakter med 
Furulidsskolan som i nuläget utgör den "fysiska hubben" i Kungsbacka. 

Framtidens digitala lärande i skolan – FDLIS 
Samarbetet FDLIS – Framtidens digitala lärande i skolan – har fokus på lärandeprocesser med digitala resurser 
för att förbättra barns och elevers måluppfyllelse. 
Syftet med samarbetsprojektet är att bidra till utveckling och forskning i regionen, detta genom gemensamma 
insatser med stöd av de medverkande kommunernas, Region Hallands och Högskolan i Halmstads kompetens, 
samt Högskolans Digitalt laborativt centrum, DLC. Båstads kommun, Halmstads kommun, Hylte kommun, 
Högskolan i Halmstad, Kungsbacka kommun, Laholms kommun, Region Halland, Varbergs kommun och 
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Ängelholms kommun deltar. 

Parternas avsikt är att gemensamt arbeta för att stärka samtliga parters verksamheter och skapa förutsättningar 
för hela regionen att bidra till en positiv resultatutveckling för barns och elevers måluppfyllelse. 
Utvecklingsarbetet ska förbereda barn, elever, lärarstudenter och skolans personal för ett lärande, med stöd av 
digitala verktyg, som vi känner eller inte känner till idag. 

Det finns fyra övergripande målsättningar för samarbetet, att: 

• Utveckla, pröva och utvärdera, för att gemensamt samla digitala lärresurser 
• Verka för en likvärdig skola som är rustad med digitalt kompetenta skolledare, lärare och barn/elever 
• Utveckla ledarskapet i den digitala skolan 
• Bidra till tillgängliga digitala och analoga lärmiljöer för lärande 

Uppföljning sker löpande via projektmöten samt lärandemöten för en större publik från deltagarkommunerna. 

Indikatorer Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 

Nöjd-inflytande index för hur 
kommuninvånarna bedömer möjligheterna till 
inflytande. (SCB:s medborgarundersökning, 
0-100). 

46 47 43 41 48 

Hållbart medarbetarengagemang, ett index 
för medarbetarnas samlade uppfattning om 
områdena motivation, ledarskap och styrning, 
skala 1-100 enligt Medarbetarenkäten. 

77 76   79 

Jämställdhetsindex, Jämix. Antal poäng av 
max 180. Jämix beräknas utifrån nio 
nyckeltal med skala 1–20. 

80 77 91  85 

DIMIOS, digital mognad och grundläggande 
digitala förutsättningar      
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4  Uppföljning direktiv 
Direktiv är det mest konkreta sätt våra kommunpolitiker styr på. Direktiven beskriver exakt vilka uppgifter som 
ska utföras under ett eller två år. Direktiv används för att tydliggöra att området är prioriterat, det kan också vara 
ett sätt att påskynda ett arbete. Direktiv handlar om särskilda frågor som lyfts upp och som ska vara genomförda 
till en viss tidpunkt. Tjänstemännen har en skyldighet att redovisa för politikerna på vilket sätt man genomfört 
direktivet. 

4.1 Samarbetet med förvaltningen för Service ska utvecklas när det gäller 
skolmatens kvalitet och utbud 

Beslutats av 
Nämnd 

Kommentar 
Redovisas på nämndsmöte i september 2020. 

4.2 Samarbetet med andra som arbetar med ungas hälsa, såväl inom 
kommunen som utanför - till exempel inom region Halland, ska 
utvecklas 

Beslutats av 
Nämnd 

Kommentar 
Tillsammans för varje barn projektet har etablerat kontakt med BVC för ökad samverkan. 

Förvaltningen förskola och grundskola tillsammans med Förvaltningen för individ och familjeomsorg har tillsatt 
en grupp som ska kartlägga processer där våra vägar möts och hur vi tillsammans kan arbeta med dem. 

Fortsatt har skolor samarbete med Generation Pep. Familjer samlas och idrotta, lagar mat och umgås på 
regelbunden basis. 

BUP har vi på chefsnivå etablerat en kontinuerlig dialog. BUP har vid två tillfälle träffat alla rektorer för 
erfarenhetsutbyte kring arbetet med gemensamma elever. Detta innefattade även beskrivning av varandras 
arbetsgång och rutiner. 

SSPF ett samarbete mellan skola, polis, fritid och socialtjänst. Kontinuerliga möten och erfarenhetsutbyte för att 
öka ungas trygghet och välmående. 

Räddningstjänsten, Polisen och Ambulansverksamheten anordnar utbildning för våra elever i år 8 om 
"Blåljusyrken". 

4.3 Tillsammans för varje barn 
Beslutats av 
Nämnd 
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Nämndens formulering 
Förvaltningen ska tillsammans med berörda förvaltningar och Region Hallands verksamheter inom vård och 
hälsa bedriva ett utvecklande arbeta med syfte att skapa bättre förutsättningar för gemensamma och samordnade 
insatser för barn och unga i Kungsbacka kommun. 

Kommentar 
Uppdraget 

• Att bedriva ett utvecklande arbete med syfte att skapa bättre förutsättningar för gemensamma och 
samordnade insatser för barn och unga i Kungsbacka kommun. 

• Fler unga ska nå måluppfyllelse efter grundskolan. 

Arbetet är i Hålabäcksområdet. Det finns två team, ett för yngre elever och ett för äldre elever. Teamen har 
använt sig av materialen Min världstriangel och Bästa möjliga start i livet: redo att lyckas i sitt arbete. Teamen 
har startat att samverka kring 5 familjer: 

• De har marknadsfört arbetet till vårdnadshavare, de har skapat en bank av aktiviteter och stöd för barn 
och vårdnadshavare, genomfört utbildningen Cope, Älskade barn först för personal och sen 
vårdnadshavare.  

• I samverkan med IF och Kultur och Fritid har kontinuerliga träffar skett och goda relationer upparbetats. 
• Plan, årshjul och utvärdering har framtagits. 
• Ett informationsmaterial har skapats samt en samtyckesblankett. 
• Barns behov kartläggs, analyseras och gemensamma insatser sätts in.  
• Vårdnadshavare har erbjudits familjerådgivning och COPE- utbildning.  
• Yngre barns teamet har etablerat en kontakt med BVC som såg positivt på att samverka i Tillsammans 

för varje barn, TBVB. 

Teamens lärdomar 

• Att våga göra när vi inte har svaret 
• Sätta ord på vårt lärande 
• Vikten av tidiga insatser 
• Samverkan gör skillnad. 

Hösten 2020 kommer det var fyra team i gång då vi bygger på med gymnasiet. 

Förvaltningarna ska diskutera hur de vill vara representerade i TBVB framöver och följa de fyra operativa 
teamen. 

Förvaltningarna vill ha konkreta resultat, det kan vara i form av redovisningar från respektive familj/elev som 
teamet arbetat med och vad resultatet blivit för de inblandade. 

4.4 Redovisning av resurser för elever i behov av särskilt stöd, med fokus 
på framgångsfaktorer 

Beslutats av 
Nämnd 

Kommentar 
Redovisad i Nämnden för Förskola & Grundskola 2020-06-15 (FG 2020-00484). 
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4.5 Redovisning av situationen för nyanlända elever 
Beslutats av 
Nämnd 

Kommentar 
Redovisad i Nämnden för Förskola & Grundskola 2020-08-26 (FG 2020-00474) 

4.6 Redovisning av arbetet med PRAO 
Beslutats av 
Nämnd 

Kommentar 
Redovisad i Nämnden för Förskola & Grundskola 2020-06-15 (FG 2020-00411). 

4.7 Redovisning av skola 2030 
Beslutats av 
Nämnd 

Kommentar 
Redovisad i Nämnden för Förskola & Grundskola 2020-08-19 (FG 2020-00707). 

4.8 Redovisning av skolornas ordningsregler avseende mobiltelefoner 
och andra digitala verktyg 

Beslutats av 
Nämnd 

Kommentar 
Redovisad i Nämnden för Förskola & Grundskola 2020-06-15 (FG 2020-00475). 

4.9 Redovisning av åtgärder för en förbättrad arbetsmiljö 
Beslutats av 
Nämnd 

Kommentar 
Redovisad i Nämnden för Förskola & Grundskola 2020-06-15 (FG 2020-00483). 

4.10 Utredning av närvarotid för barn som har rätt till 15 timmars förskola 
Beslutats av 
Nämnd 

Nämndens formulering 
Beslut 2020-06-15 
Nämnden har tagit del av utredningen som inte föranleder vidare arbete 
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Kommentar 
Redovisad i Nämnden för Förskola & Grundskola 2020-06-15 (FG 2020-00485). 

4.11 Redovisning av kommunledningskontorets utredning förändrat 
skolskjutsansvar 

Beslutats av 
Nämnd 

Nämndens formulering 
Beslut 2020-05-13 
Informationen antecknas i protokollet 

Kommentar 
Redovisad i Nämnden för Förskola & Grundskola 2020-05-13 ((FG 2020-00412). 
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5 Kvalitetsdeklarationer 
Kvalitetsdeklarationerna vänder sig till dem vi är till för. De ska tydligt beskriva vad vi lovar. Deklarationerna 
är en viktig del i kommunens kvalitetsarbete och ett effektivt förbättringsverktyg för verksamheten. 

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 
I årsrapporteringen finns det inga utfallsmått för resurs- eller prestationsmått tillgängliga för 2020 då dessa är 
per kalenderår och är tillgängliga i den offentliga statistiken senare under året. Utifrån förra årets delvis inställda 
nationella prov finns heller inga utfall för dessa. 

Elevers kunskapsresultat 
Jämfört med tidigare år var blev fler elever behöriga till gymnasieskolan, fler uppnådde målen i samtliga ämnen 
och det genomsnittliga meritvärdet ökade. De förbättrade studieresultaten visar sig också i relation till det 
modellberäknade värdet, där betygsutfall sätts i relation till socioekonomiska förutsättningar. 2020 års 
betygsutfall är då för första gången sedan 2016 positiva, dvs att det faktiska utfallet ligger över det 
modellberäknade. 

Kostnader och personaltäthet 
När det gäller utfallen för förskoleklass, fritidshem och till viss del grundskolan behöver de läsas gemensamt. 
Viss del av personalen arbetar i flera verksamhetsformer och omfattningen ska fördelas vid inrapporteringen till 
statistiska centralbyrån, SCB. Vid en analys av inrapporterade utfall från de olika enheterna kan konstateras att 
den fördelningen inte är helt korrekt. Det pågår sedan tidigare ett arbete med att stärka rutinerna kring 
rapportering av personalnyckeltal till den offentliga statistiken. Det handlar om att i de fall personal arbetar i 
flera verksamhetsformer rapportera utifrån faktisk tjänstgöring och inte schabloniserat. Under 2020 har det 
arbetet ytterligare intensifierats med bedömningen att utfallet i statistiken framöver är mer säkerställd. 

Kostnaderna för måltider har ökat och beror till del på nya skollokaler som krävt en ökad bemanning  samt en 
högre uppräkning av måltidskostnader utifrån stigande livsmedelspriser. I förskolan har kostnaderna minskat 
marginellt och beror till viss del på en en minskad volymuppräkning. 

6.2 Resursmått 

  Namn Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

 
Kostnad per inskrivet barn i pedagogisk 
omsorg 121 000 118 200 139 800   

 
Kostnad per inskrivet barn, kommunal 
förskola 158 401 164 313 164 337 163 962  

 
Kostnad per inskrivet barn, kommunalt 
fritidshem 41 350 42 475 44 135 45 686  

 Kostnad per elev, grundsärskola 502 800 564 900 570 300   

 
Kostnad kommunal grundskola åk 1-9, 
kr/elev 97 858 102 708 102 976 105 506  

 
Kostnad för undervisning i kommunal 
grundskola åk 1-9, kr/elev 54 282 55 910 56 592 59 692  

 
Kostnad för lokaler i kommunal 
grundskola åk 1-9, kr/elev 16 146 16 473 16 883 17 416  

 
Kostnad för lärverktyg i kommunal 
grundskola åk 1-9, kr/elev 3 515 5 543 4 462 4 751  
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  Namn Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

 
Kostnad för måltider i kommunal 
grundskola åk 1-9, kr/elev 5 955 6 870 7 030 7 502  

 
Kostnad elevhälsa i kommunal 
grundskola åk 1-9, kr/elev 2 152 2 859 2 667 3 108  

6.3 Prestationsmått 

  Namn Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

 
Årsarbetare i förskoleklass med 
pedagogisk högskoleexamen 86,4% 93,8% 91,3% 94,5%  

 Antal barn per avdelning 10,9 11,3 13,2 12,7  

 
Antal inskrivna barn per personal, 
pedagogisk omsorg 5,3 4,9 5,2 4,3  

 
Inskrivna elever per årsarbetare i 
fritidshem 24,8 21,8 23,8 21,9  

 
Årsarbetare i fritidshem med 
pedagogisk högskoleexamen 50,6% 51,3% 48,8% 45,4%  

 
Elever/lärare (årsarbetare) i grundskola 
F-9 13,5 13,5 13,4 13,3  

 
Antal inskrivna barn per årsarbetare, 
förskola 4,6 4,7 5 4,9  

 Barn 1-5 år, andel i förskola 85% 84% 86% 86%  

 
Elever folkbokf. i kommunen, andel i 
fristående skola 11,3% 11,5% 11,8% 11,8%  

 Andel förskolebarn i enskild regi 16% 16% 17% 15%  

 
Lärare med pedagogisk 
högskoleexamen i kommunal 
grundskola åk 1-9 

88,6% 88,1% 85% 85,5%  

 
Årsarbetare i förskolan med pedagogisk 
högskoleexamen 45,3% 44,1% 47,2% 48,9%  

6.4 Effektmått 

  Namn Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

 
Andel elever som klarat alla delprov i 
svenska åk 3 81% 79% 78% 81%  

 
Andel elever med provbetyg A-E, 
matematik åk 6 95,2% 94% 92,8% 92%  
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  Namn Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

 
Andel elever med provbetyg A-E, 
svenska åk 6 97,9% 96,9% 94,8% 95,8%  

 
Andel elever i åk 6 som uppnått 
kunskapskraven i alla ämnen 89,6% 86,7% 85,8% 82,6%  

 
Andel (%) elever i åk. 9 som uppnått 
målen i alla ämnen, kommunala skolor 87,2% 79,3% 85,8% 82% 87,3% 

 
Andel (%) elever i årskurs 9 behöriga till 
gymnasieskolan, kommunala skolor 92,9% 86,3% 90,6% 89% 92,5% 

 
Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9, 
kommunala skolor 240,6 228,8 239,8 238 245,7 

 
Andel elever som uppnått målen i 
samtliga ämnen, avvikelse från 
modellberäknat värde 

3 -1,3 1,3 0 5 

 
Andel elever som är behöriga till ett 
yrkesprogram, avvikelse från 
modellberäknat värde 

2 -0,8 -0,8 -0,3 2,2 

 
Genomsnittligt meritvärde, avvikelse 
från modellberäknat värde 2 -4,7 -4,9 -3,7 3,5 

 
Andel (%) elever i åk. 9 som uppnått 
målen i alla ämnen, fristående skolor 96,2% 95,7% 91,9% 96,6% 96% 

 
Jag är nöjd med min skola som helhet 
(enkät åk 5) 89,1 82 82 84 80 

 
Jag är nöjd med min skola som helhet 
(enkät åk 9) 72,2 72 75 71 75 

 
Andel elever åk 9 behöriga till 
yrkesprogram, fristående skolor 95% 95% 95% 100% 97,6% 

 
Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9, 
fristående skolor 259,8 261,8 256,7 258,8 255,9 
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7  Personal 

7.1 Kompetensförsörjning 

7.1.1 Attrahera/rekrytera 

Under 2020 har förvaltningen arbetat med olika aktiviteter som syftar till att stärka vårt varumärke som en 
attraktiv arbetsgivare samt öka vår förmåga att rekrytera relevant kompetens. 

Traineeprogram 

Under 2020 har vi både avslutat en omgång av traineeprogrammet för lärarstudenter och anställt en ny grupp 
trainees för tredje året i rad. Av de åtta lärarstudenter som avslutade sin trainee i våras valde fem av dem att 
stanna i Kungsbacka kommun som lärare. Hösten 2020 började ytterligare åtta lärarstudenter en ny omgång av 
traineeprogrammet. Inför den starten såg vi över utformningen av programmet och har genom detta förbättrat 
förutsättningarna att kunna matcha våra trainees till lediga tjänster redan inför vårterminen 2021. Vi bedömer att 
programmet är ett framgångsrikt sätt att komplettera andra aktiviteter för att öka attraktionskraften för oss som 
arbetsgivare och bidra till kompetensförsörjningen av legitimerade lärare till Kungsbacka kommun. 

Under första halvåret startade vi också upp ett rektorstraineeprogram som både syftar till att ge möjligheter för 
befintliga medarbetare till en karriär som rektor i kommunen samtidigt som vi stärker möjligheterna att 
rekrytera rektorer med interna kandidater. Av de fyra rektorstraineer som gick programmet under våren har 
samtliga påbörjat uppdrag som rektorer i förvaltningen. Under hösten 2020 har vi rekryterat ytterligare fyra 
medarbetare till en ny omgång rektorstrainee. 

Verksamhetsförlagd utbildning 

Vi har fortsatt arbetet att utveckla vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) för att kunna ta emot fler 
lärarstudenter samt ge möjlighet för våra duktiga pedagoger att utvecklas i rollen som handledare. Den pågående 
pandemin har ställt nya krav på mottagande verksamheterna men har kunnat genomföras genom anpassningar ur 
smittspridningssynpunkt. 

Introduktion 

Förvaltningen har genomfört ett nytt upplägg för ett fysiskt introduktionsprogram för nya rektorer. 
Introduktionen har syftat till att skapa både ett större nätverk mellan rektorerna men också att skapa kontaktytor 
med användbara stödfunktioner centralt i förvaltningen. 

Under året har en ny digital introduktion tagits fram  och implementerats för nyanställda chefer i förvaltningen. 
Denna introduktion är tänkt att komplettera den centrala introduktionen Kungsbackaledaren BAS. En digital 
introduktion för nya medarbetare är under uppbyggnad med syfte att komplettera den fysiska introduktionen 
som ges på varje förskola och skola. Beroende på den pågående pandemin har implementeringen av 
introduktionen för nya medarbetare försenats men väntas vara klar under våren 2021. 

Rekrytering  

Under senhösten 2020 har förvaltningen påbörjat ett utökat samarbete, partnerskap, med kommunens 
Rekryteringscenter i syfte att öka kvaliteten i våra rekryteringar. Det kommer att innebära både ett ökat stöd i 
rekryteringsarbetet samt kompetenshöjande insatser för rektorerna. 

Rekrytering av legitimationsyrken samt av rektorer är fortsatt utmanande. Statistiken kring andelen tillsatta 
tjänster är något osäker då avsluten av rekryteringarna inte alltid görs i rekryteringsverktyget trots att tjänsterna 
är tillsatta. Vissa annonser har heller inte haft urvalsfrågor kring legitimation vilket gör att vi inte kan följa upp 
andelen legitimerade kandidater till de tjänsterna. Genom det utökade samarbetet med Rekryteringscenter 
hoppas vi också kunna förbättra underlagen för statistik i framtiden. Av den statistik vi har tillgänglig för 2020 
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gäller att: 

- Lärartjänster till grundskolan har i genomsnitt 11 kandidater per annons och en tillsättningsgrad på ca 72,3%. 
Av alla ansökningar är andelen kandidater med legitimation 61,7% vilket är en marginell ökning från 2019. 
Lärare i slöjd är fortsatt de tjänster som är svårast att tillsätta. 

- Lärartjänster till fritidshemmet har i genomsnitt 17 sökande per annons, varav 21,5% har legitimation. Andelen 
tillsatta tjänster av lärare fritidshem är 77%. 

- Förskollärartjänster har i snitt 14 sökande till varje tjänst varav 54,9% är legitimerade. Tillsättningsgraden i 
rekryteringarna ligger på 67,9%. 

- 58,8% av de annonserade rektorstjänsterna är tillsatta och det är en ökning från förra året med 8,8 
procentenheter. Varje annons har i genomsnitt 21 sökanden vilket även det är en ökning från 2019 som hade 15 
sökande per annons. 

- Till lediga tjänster som barnskötare och elevassistenter har vi i genomsnitt 53,6 respektive 41,9 sökanden per 
annons, vilket är en ökning av båda kategorierna. Andelen tillsatta platser är motsvarande drygt 89,6% för 
barnskötare och 100% för elevassistenter. Den osäkra arbetsmarknaden under året tros vara en orsak till att 
antalet sökande till dessa tjänster har ökat. För tillsvidaretjänster som barnskötare har förvaltningen under 2020 
beslutat om ett utbildningskrav. 

- För rekryteringar till elevhälsan har vi under året haft ute 21 lediga tjänster. Majoriteten av dessa är tillsatta 
med behöriga sökanden. Flest ansökningar har vi på kuratorstjänsterna med ca 49 ansökningar per annons. 
Tjänsterna som skolsköterskor har ca 4 ansökningar per annons medan tjänster som specialpedagoger har 15 
ansökningar per annons. 

Övrigt 

Förvaltningen har som tidigare även deltagit i arbetsmarknadsmässor likt Gymnasiedagarna och Future skills. 
Där är syftet att väcka intresse för arbete inom den kommunala sektorn i allmänhet och i Förskola & 
Grundskola, Kungsbacka kommun, i synnerhet. 

7.1.2 Utveckla/behålla 

Förvaltningen Förskola och Grundskola är angelägen om att både attrahera ny kompetens till våra verksamheter 
och att behålla och utveckla redan anställda medarbetare. Målsättningen är att erbjuda en trygg och 
hälsofrämjande arbetsplats med goda förutsättningar för våra medarbetare att utvecklas i sin yrkesroll och 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 är potentiella ambassadörer och bärare av vårt 
varumärke. Genom att utveckla och behålla dessa medarbetare skapar vi alltså ett värde som gynnar barn och 
elever, både inom och utanför organisationen. 

Arbetsmiljöarbetet 

Stort fokus för årets arbetsmiljöarbete har förstås varit 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 påverkar arbetsmiljön har genomförts tillsammans med 
samtliga fackliga förbund på övergripande nivå. På varje förskole- och skolenhet har motsvarande 
riskbedömningar och anpassningar gjorts för att säkra en trygg och smittfri arbetsplats. 

Insatser inom ramen för det ordinarie arbetsmiljöarbetet har varit av olika karaktär. Under första delen av 
vårterminen 2020, slutförde vi de sista partsgemensamma arbetsmiljöutbildningarna via Sunt Arbetsliv. Ett 
sammanfattande APT-material med olika arbetsmiljöteman har också utvecklats som ett stöd för rektorerna i sitt 
systematiska arbetsmiljöarbete på den egna arbetsplatsen. Teman är exempelvis arbetsmiljöronder, friskfaktorer, 
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kränkande särbehandling, riskbedömning etc. Då en stor framgångsfaktor för ett gott arbetsmiljöarbete är dialog 
och delaktighet hos medarbetare och chefer är förhoppningen att APT-materialet ska tillföra en ökad möjlighet 
för just detta och på det sättet stärka varje enhets eget arbetsmiljöarbete. 

Under året har enheternas egna arbetsmiljöinsatser kompletterats 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. 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. Sedan har handlingsplaner 
och/eller nya rutiner och arbetssätt tagits fram på respektive enhet. 

Systemverktyget för att anmäla tillbud och olycksfall är implementerat i hela organisationen. Verktyget 
möjliggör att vi på både övergripande nivå samt enhetsnivå, får en bild av olika typer av tillbud och olycksfall. 
Det i sin tur leder till att vi kan öka träffsäkerheten i vilka insatser som våra enheter är i behov av utifrån ett 
arbetsmiljöperspektiv. Efter analys på övergripande nivå konstateras att majoriteten av tillbuden sker i olika 
undervisningssituationer i exempelvis klassrum, idrottshallar, olika utemiljöer och liknande. Förvaltningens 
fokus kring undervisningens kvalitet kan förhoppningsvis bidra till att förebygga antalet tillbud i dessa 
situationer. 

Behovsanpassad grundbemanning i förskolan 

Under året har en handlingsplan upprättats med syfte att uppnå en behovsanpassad grundbemanning på våra 
förskolor. Utgångspunkten för handlingsplanen har varit nämndens uppdrag till förvaltningen att minska antalet 
timvikarier i förskolorna. En ordinarie grundbemanning som utgår ifrån verksamhetens behov antas höja både 
kvaliteten i verksamheten samtidigt som den bidrar till en god arbetsmiljö för medarbetarna. 

Kompetensutveckling rektorer 

För att kompetensutveckla och stimulera rektorerna har vi genomfört en utbildningsserie i det pedagogiska 
ledarskapet ihop med Mette Liljenberg från Göteborgs universitet. Detta samarbete avslutades i juni. Under 
hösten har en ny kompetensutvecklingsinsats kring teamledarskap påbörjats. Samtliga chefer har gått, går eller 
planeras också att gå det kommungemensamma ledarutvecklingsprogrammet i utvecklande ledarskap. 
Rektorerna har även kategoriträffar där de får möjlighet att utveckla sig själva och sin skola inom valbara 
områden tillsammans med sina rektorskollegor. 

Den tidigare nämnda Kungsbackaledaren BAS som erbjuds till nya chefer men är tillgänglig för samtliga chefer 
i kommunen är ytterligare en valbar kompetensutveckling för våra chefer. Som ett komplement till denna 
digitala utbildning har förvaltningen också erbjudit kortare utbildningar inom HR-området som är användbara i 
rollen som chef. Teman kan vara att skapa goda samtal, riskbedömning av arbetsmiljö, löneöversyn, 
medarbetarskap, tillbud och olycksfall etc. 

Lärare fritidshem 

Under våren påbörjade några av våra anställda medarbetare i fritidshem en behörighetsgivande utbildning till 
lärare i fritidshem. Studierna bedrivs inom ramen för medarbetarnas ordinarie tjänster. Tre platser till 
utbildningen finansieras av förvaltningen. 

Införande ny befattning förskoleassistent och kartläggning barnskötare med utbildning  

Under våren har ett partsgemensamt arbete gjorts med att införa ytterligare en befattning, förskoleassistent, i 
våra förskolor. Befattningstiteln är tänkt att användas för de medarbetare som saknar adekvat utbildning för att 
arbeta med barn. I samband med detta har förvaltningen också gjort en kartläggning av medarbetare med 
utbildning för att arbeta med barn. Kartläggningen har resulterat i att många medarbetare har styrkt sin 
utbildningskompetens som barnskötare. Nästa steg är att inom ramen för ett ESF-projekt (i samarbete med GR) 
validera och/eller utbilda ett fyrtiotal medarbetare att bli barnskötare med adekvat utbildning för befattningen. 

Övrigt 
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Exempel på andra aktiviteter under året är 

• 15 medarbetare läser eller har läst Handledare inom VFU, där Kungsbacka kommun betalar litteratur, 
resa och vikariekostnader för upp till 10 dagar. 

• 13 medarbetare har haft ett statligt stöd samt stöd från Kungsbacka kommun för att utbilda sig till 
speciallärare och specialpedagog. 

• 3 medarbetare har haft ett statligt stöd samt stöd från Kungsbacka kommun för att få utbildning och 
legitimation i Svenska som andra språk. 

• 4 medarbetare läser in lärarbehörighet inom ramen för programmet Teach for Sweden i samarbete med 
Luleå Tekniska universitet. 

• 17 rektorer deltar eller har deltagit i den statliga rektorsutbildningen. 
• 12 medarbetare går det kommunövergripande chefsförberedande programmet "Jag vill bli chef". 

  

  

7.1.3 Avsluta 

Avslutningssamtal mellan medarbetare och chef sker när en medarbetare ska avsluta sin tjänst. Det är viktigt för 
arbetsgivaren att på ett professionellt sätt 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. 

När en medarbetare slutar får denne även en s k exitenkät där vi kan få information om avgångsorsaker, ny 
arbetsgivare etc. Enkäten skickas ut digitalt till Kungsbacka-mailen från Lönecenter då uppsägningen kommer 
till dem och besvaras sedan digitalt av medarbetaren. Svarsfrekvens är tyvärr låg för exitenkäten och 
anledningarna antas vara flera. Dels väljer medarbetare aktivt att inte svara på enkäten vilket kan bero på både 
nöjdhet eller att medarbetaren inte är nöjd. Dels kommer en stor del uppsägningar in till Lönecenter i ett sent 
skede vilket innebär att en del medarbetare redan har slutat när enkäten skickas ut och av den anledningen inte 
svarar på enkäten. 

I skrivande stund har förvaltningen inte fått något resultat av 2020 års exit-enkät. 

  

7.2 Analys personalmått 
Personalstruktur: 

Skillnaden av antalet anställda medarbetare i slutet av 2020 i jämförelse med föregående år är 61 fler 
medarbetare. Ökningen bland antalet barnskötare som kunde ses i delårsredovisningen 2020 är inte längre så 
stor på helåret och anses ligga inom ramen för normal variation. Inom förskolan har antalet medarbetare inte 
förändrats i någon större utsträckning. Inom grundskolan kan vi se att antalet medarbetare i de större 
befattningarna har ökat något men påverkan ses som marginell på enhetsnivå. Andelen kvinnor respektive män 
av de totala antalet medarbetare är mer eller mindre oförändrad. 

Andelen heltid har ökat med 0,6 procentenheter vilket motsvarar 16 medarbetare fler som arbetar heltid i slutet 
av 2020 i jämförelse med föregående år. Ökningen ses hos kvinnorna i förvaltningen medan männen har 
minskat andelen heltider något. 

Andelen medarbetare fördelat över de olika åldersspannen skiljer sig till viss del i jämförelse med 2019. Bland 
medarbetare mellan 30 - 39 år har andelen ökat med ca 1 procentenheter medan en minskning med 1,5 
procentenheter har skett av andelen medarbetare i åldrarna 40-49 år. Resterande åldersspann är mer eller mindre 
oförändrade. 



Nämnden för Förskola & Grundskola  Kungsbacka kommun 
Nämndens årsredovisning 2020 
 

   

 34 

Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron har ökat på förvaltningen med 1,4 procentenheter till 7,6 %. Ökningen är ungefär lika stor mellan 
kvinnor och män. Den långa sjukfrånvaron har minskat något medan den korta sjukfrånvaron har ökat med 1,7 
procentenheter. Ökningen i den korta sjukfrånvaron syns för både män och kvinnor. Främsta orsak till ökningen 
anses vara en konsekvens av den pågående pandemin och dess rekommendationer. Kvinnor har fortsatt en högre 
sjukfrånvaro totalt än vad männen har, 7,9 % för kvinnor i jämförelse med 5,6% för män. I snitt har antalet 
sjukdagar per medarbetare ökat med drygt fyra dagar. 

Ur ett åldersperspektiv har sjukfrånvaron ökat för samtliga ålderskategorier. Den största ökningen ses hos 
medarbetare som är 29 år och yngre (+2,2 procentenheter) följt av medarbetare som är fyllda 50 eller äldre (+1,6 
procentenheter) och medarbetare i åldrarna 30-49 år (+1,1 procentenhet). Våra medarbetare fyllda 50 och äldre 
har dock fortfarande den högsta sjukfrånvaron, 9,1 %. För åldrarna 29 år och yngre är sjukfrånvaron 7,2% och 
anställda i åldrarna 30-49 år har den lägsta sjukfrånvaron med 6,6%. 

Inom förskolan har sjukfrånvaron bland barnskötare ökat med 2,2 procentenheter (11,9%) och förskollärare med 
2,8 procentenheter (10,2%). 

I grundskolan har ökningen i sjukfrånvaro skett bland framför allt elevassistenter (9,5%) och medarbetare som 
arbetar i fritidshemmet (fritidsledare 8,35%, fritidspedagoger 7,76% och lärare fritidshem 9,0%.  Även 
sjukfrånvaron för merparten av lärarkategorierna har ökat med i snitt 1,3 %-enheter med undantag för lärare 
praktisk/estetisk som på helåret har minskat sin sjukfrånvaro med 2,3 procentenheter. Detta innebär att alla 
lärarkategorier för 2020 har en sjukfrånvaro på mer än 5%. Inom elevhälsan står skolsköterskorna för den 
största procentuella ökningen om 2,0%. Skolkuratorerna som historiskt haft en hög sjukfrånvaro har fortfarande 
en relativt hög sjukfrånvaro (9,2%) men den fortsätter att sjunka och har under året minskat med 1,2% 
procentenheter. 

Personalomsättning 

I jämförelse med förra året har personalomsättningen minskat med 0,4 procentenheter till 12%. 

Inom förskolan har personalomsättningen minskat med 0,8 procentenheter och ligger på 10,8% totalt. Bland 
barnskötare har personalomsättningen varit 10,0% och för förskollärare 11,3%. 

Inom grundskolan har personalomsättningen för lärarkategorierna minskat med 0,7 procentenheter och ligger på 
11,9%. För andra större elevnära befattningsgrupper (exklusive elevhälsan) har personalomsättningen varit 
11,4% för 2020 vilket är en minskning av personalomsättningen med 4,5 procentenheter. För elevhälsan har 
personalomsättningen minskat med 0,5 procentenheter men ligger över snittet för personalomsättningen på 
förvaltningen med sina 16,8%. 

Minskningen i personalomsättning antas till stor del bero på ett osäkert läge i samhället under den pågående 
pandemin. 

Personalomsättningen bland rektorer har ökat med 6,6 procentenheter och ligger på 15,2%. Av de elva rektorer 
som slutat i förvaltningen under året har två gått i pension och åtta avslutat sin anställning på egen begäran. I 
den sistnämna gruppen har dock två rektorer fortsatt sin anställning som rektorer på annan förvaltning i 
kommunen. 
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7.3 Resursmått 
  Namn 2017 2018 2019 2020 

 Andel deltid  13,4% 12,7% 12,1% 

 Andel heltid 87% 86,5% 87,3% 87,9% 

 Andel kvinnor som har deltid  14,2% 13,5% 12,7% 

 Andel kvinnor som har heltid 86% 85,8% 86,5% 87,3% 

 Andel män som har deltid  8,1% 7,1% 8,5% 

 Andel män som har heltid 92% 91,9% 92,9% 91,6% 

 Anställda andel kvinnor 86% 85,8% 85,7% 85,5% 

 Anställda andel män 14% 14,2% 14,3% 14,6% 

 Anställda genomsnittlig sysselsättningsgrad  95,9% 96,2% 96,2% 

 Anställda totalt 2 671 2 585 2 606 2 667 

 Antal medarbetare per chef  24,9 24,8 24,4 

 Antal medarbetare per enhetschef 31 27 27 26,4 

 Antalet medarbetare per rektor 32,5 31 33,9 32,75 

 Medarbetare 30 - 39 år 19% 19,1% 19,6% 20,6% 

 Medarbetare 40 - 49 år 32% 31,7% 31,4% 29,9% 

 Medarbetare 50 - 59 år 25% 25% 24,6% 24,8% 

 Medarbetare 60 år och äldre 11% 11,2% 11,3% 11,5% 

 Medarbetare yngre än 30 år 14% 13,1% 13,1% 13,4% 

 Medelålder 45 45 45 45 

 Pensionsavgångar 54  34 42 

7.4 Effektmått 
  Namn 2017 2018 2019 2020 

 Frisknärvaro 54% 51,5% 54,5% 38,4% 

 Frisknärvaro Kvinnor 52,3% 49,9% 53% 36,7% 

 Frisknärvaro Män 66,5% 62,9% 65,1% 49,9% 

 Korttidssjukfrånvaro 2,7% 2,7% 2,6% 4,3% 

 Korttidssjukfrånvaro Kvinnor 2,8% 2,8% 2,7% 4,4% 

 Korttidssjukfrånvaro Män 1,9% 2,1% 2% 3,4% 

 Långtidssjukfrånvaro 3,1% 3,4% 3,6% 3,3% 

 Långtidssjukfrånvaro Kvinnor 3,3% 3,7% 3,7% 3,5% 

 Långtidssjukfrånvaro Män 1,4% 1,6% 2,4% 2,2% 

 Personalomsättning 16% 14,2% 12,4% 12% 
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  Namn 2017 2018 2019 2020 

 Sjukfrånvaro Kvinnor 6,1% 6,3% 6,5% 7,9% 

 Sjukfrånvaro Män 3,3% 3,7% 4,4% 5,6% 

 Sjukfrånvaro Totalt 5,8% 5,9% 6,2% 7,6% 

 
Sjukfrånvaro, andel av sjukfrånvaro 60 dagar eller 
mer 37,7% 39,2% 42,9% 30,7% 

 
Sjukfrånvaro, andel av sjukfrånvaro 60 dagar eller 
mer Kvinnor 38,6% 40,2% 42,6% 30,8% 

 
Sjukfrånvaro, andel av sjukfrånvaro 60 dagar eller 
mer Män 31% 29,1% 44,8% 29,8% 

 Sjukfrånvaro, anställda i åldrarna 29 år eller yngre   5% 7,2% 

 Sjukfrånvaro, anställda i åldrarna 30-49 år   5,5% 6,6% 

 Sjukfrånvaro, anställda i åldrarna 50 år eller äldre   7,5% 9,1% 

 Sjukfrånvarodagar i snitt per anställd  20,3 20,9 25,1 
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8 Ekonomi 

8.1 Uppföljning driftbudget 
Drift (belopp tkr) 

Uppföljningsnivå (belopp i tkr) Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse 
2020 

Nämnd- och styrelseverksamhet -1 780 -2 089 -1 980 109 

Öppen förskola -4 192 -4 560 -4 387 173 

Förskola -552 040 -572 135 -538 260 33 875 

Pedagogisk omsorg -13 408 -12 712 -12 532 180 

Fritidshem -107 239 -115 538 -106 645 8 893 

Förskoleklass, grundskola -825 186 -837 856 -830 018 7 838 

Obligatoriska särskolan -31 616 -34 592 -33 291 1 301 

Gemensam verksamhet -403 957 -427 424 -407 158 20 266 

Korttidstillsyn enl LSS -6 752 -7 165 -6 207 958 

Summa -1 946 170 -2 014 071 -1 940 478 73 593 

Kommentarer 
Nämnden redovisar en positiv budgetavvikelse på 73,6 miljoner kronor vilket innebär en avvikelse på 3,65 
procent mot budget. Vid apriluppföljning prognostiserades ett positivt resultat på 20 miljoner och vid 
delårsbokslut i augusti prognostiserade förvaltningen ett överskott på 45,5 miljoner kronor. 

Nämndens överskott beror till stor del på att det varit färre barn i förskolan, fritidshemmen och grundskolan än 
vad vi enligt befolkningsprognosen 2020 budgeterade för. Dessutom visar alla pedagogiska områden samt 
intraprenaderna samlat på ett överskott på drygt 40 miljoner kronor. Den ekonomiska medvetenhet hos 
förvaltningens chefer är hög och ekonomistyrningen är tydlig och transparent. Den pågående pandemin covid-
19 har bidragit till det den positiva budgetavvikelsen. Den har inneburit ökade sjukskrivningar, färre timvikarier 
har anlitats samtidigt som sjuklönerna har blivit kompenserade för från april-december från staten. 

Då överskottet till stor del beror på tillfälliga och oförutsedda händelser i samhället och stora utmaningar väntas 
framöver är det viktigt att nämnden inte drar på dig långsiktiga driftskostnader. Istället går Förskola & 
Grundskola in i 2021 utan några besparingar. 
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Antal barn i förskola 2020 

Antal barn i förskolan 2020 Budget Utfall Avvikelse 

Kommunal verksamhet 3 946 3 822 -124 

I annan kommun 0 18 18 

Från andra kommuner 0 -47 -47 

Fristående verksamhet 710 732 23 

Pedagogisk omsorg kommunal verksamhet 46 49 4 

Pedagogisk omsorg i annan kommun (köpt plats) 0 1 1 

Pedagogisk omsorg fristående verksamhet 56 55 -1 

Total 4 757 4 630 -127 

Notering: Minustecken i kolumnen Utfall innebär att barn från andra kommuner räknas bort i total summering. 

 

Antal elever på fritidshem 2020 

Antal elever på fritidshem 2020 Budget Utfall Avvikelse 

Kommunal verksamhet 4 426 4 192 -234 

I annan kommun 0 20 20 

Från andra kommuner 0 -49 -49 

Fristående verksamhet 707 683 -24 

Pedagogisk omsorg kommunal verksamhet 15 13 -2 

Pedagogisk omsorg fristående verksamhet 0 6 6 

Totalt 5 148 4 865 -283 

Notering: Minustecken i kolumnen Utfall innebär att barn från andra kommuner räknas bort i total summering. 

 

Antal elever i grundskola och förskoleklass 2020 

Antal elever i grundskola och förskoleklass 2020 Budget Utfall Avvikelse 

Kommunal verksamhet 10 770 10 658 -112 

I annan kommun 110 101 -9 

Från andra kommuner -130 -143 13 

Fristående verksamhet 1 404 1 424 20 

Totalt 12 154 12 040 -114 

Notering: Minustecken i kolumnen Utfall innebär att barn från andra kommuner räknas bort i total summering. 
Integrerade särskoleelever ingår i ovanstående statistik, 32 i kommunal verksamhet och 6 i fristående 
verksamhet. 
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Antal elever i grundsärskola 2020 

Antal elever i Grundsärskola 2020 Budget Utfall Avvikelse 

Kommunal verksamhet 70 72 2 

I annan kommun 3 2 -1 

Från andra kommuner 0 -2 -2 

Fristående verksamhet 0 1 1 

Totalt 73 73 0 

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 intäktsökning på 29,5 miljoner kronor och en kostnadsökning på 23,9 miljoner 
kronor på totalen. 

Intäkter 

På grund av pandemin covid-19 har regeringen infört tillfälliga regler för sjuklönekostnader. Det innebär att 
nämnden ersätts för sjuklönekostnader från april-december. Ökningen av intäkter 2020 jämfört med 2019 beror 
till största del på denna sjuklöneersättning som nämnden erhållit på 22,5 miljoner kronor. 

Föräldraintäkterna har ökat med 2,3 miljoner vilket beror på att avgiftsnivåerna för föräldraintäkten årligen 
räknas upp med ett index samt att de är fler barn i de kommunala förskolorna än föregående år. Interkommunal 
ersättning, som är en ersättning för barn och elever från en annan kommun, har ökat med 2,6 kronor på totalen. 
Riktade statsbidrag har ökat med 2,8 miljoner kronor. Intäkterna från migrationsverket har minskat då det är 
färre nyanlända i våra verksamheter. 

Kostnader 

Nämnden har haft högre kostnad för bidrag till fristående verksamhet på 1,9 miljoner kronor beroende på 
indexuppräkning av grundbeloppen. 

Personalkostnader står för 21,9 miljoner kronor av kostnadsökningen men med en variation inom de olika 
verksamhetsformerna. Förskolans personalkostnad har totalt minskat med 1,6 miljoner. Största anledningen är 
att vikariekostnaderna har minskat med 10 miljoner kronor exklusive personalomkostnadspålägget (Po-pålägg) 
medan kostnaden för månadsanställda samt sjuklöner har ökat. 

I grundskolan, förskoleklass och fritidshemmen ökar personalkostnaderna med 21,4 miljoner kronor. Kostnaden 
exklusive Po-pålägg för månadsanställda har ökat med 10 miljoner, vikariekostnaden har minskat med 1,5 
miljoner och sjuklöner ökat med 7 miljoner. 

De interna kostnaderna för hyror och lokalvård har ökat med 2,1 miljoner kronor. Att ökningen inte är större 
trots nya lokaler beror på en ny hyresmodell som infördes 2020 där Förskola & Grundskola fick lägre hyror. 

Kostnaden för måltider har ökat med 2,1 miljoner, orsaken till kostnadsökningen är indexuppräkning och 
volymökning mellan åren. 

Kostnaden för kompetensutveckling inklusive resor till personalen har minskat 2,7 miljoner kronor. 

 

Kommentarer budgetavvikelse 



Nämnden för Förskola & Grundskola  Kungsbacka kommun 
Nämndens årsredovisning 2020 
 

   

 40 

Antal barn och elever i våra verksamheter är betydligt färre i förhållande till kommunens befolkningsprognos 
för 2020. Nettominskningen, i förhållande till budgeterat antal barn/elever, innebär ett ekonomiskt överskott. 
Befolkningsökningen under 2020 var lägre än vad kommunen prognostiserats för. 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 32,7 miljoner kronor. 

Budgetavvikelsen på intäkter beror till avgörande del på att nämnden erhållit 22,5 miljoner i ersättning för 
sjuklöner från staten på grund av covid-19 pandemin. 

Avvikelsen på intäkter beror också på svårigheten att budgetera fler av de riktade statsbidragen. Osäkerheten i 
statsbidragens villkor har inneburit försiktig intäktsbudgetering. 

Nämnden har högre föräldraintäkter 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 40,1 miljoner kronor. 

Nämnden har högre kostnader än budget för bidrag till den fristående verksamheten med 8 miljoner kronor då 
det har varit fler barn och elever än budgeterat. 

Gällande personalkostnader så är det en positiv avvikelse mot budget med 35,8 miljoner kronor. Avvikelsen 
beror på att det har det varit färre barn i förskolan, grundskolan och fritidshemmen än vad det budgeterades för 
enligt befolkningsprognosen för 2020 vilket har lett till lägre kostnader. Medel för de barn och elever som inte 
fördelats ligger budgeterade som personalkostnader. 

Det är en negativ avvikelse mot budget för inköp av digitala verktyg med 6 miljoner. 5 miljoner beror på att det 
budgeterades för att leasa datorer till alla i årskurs 6 men då avtalet blev bättre när datorerna köptes gjordes 
detta istället. 

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 kompetensutveckling och resor för personal är lägre än budgeterat vilket har sin orsak i pandemin. 

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 
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. Delar av året var verksamheten för öppen förskola stängd och 
personalen utlånad till förskolorna. Öppen förskola hade dock fortfarande kostnaden eftersom verksamheten 
finansieras via en rambudget. 

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 127 fler barn, 12 miljoner kronor, än 
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vad som verkligen varit i våra verksamheter under 2020. 

De kommunala förskolorna visar på ett överskott på 21,5 miljoner mot budget men med geografisk variation. 
Detta trots det frysta grundbeloppet mellan 2019 och 2020. Den pågående pandemin covid-19 har bidragit till 
det positiva resultatet. Pandemin har inneburit ökade sjukskrivningar samtidigt som förskolan har blivit 
kompenserade med sjuklöner från staten. Färre timvikarier har anlitats under året, under delar av våren 
beslutades dessutom att alla korttidsvikarier i förskolan stoppas, för att tillgängliggöra och prioritera fler vikarier 
inom vård och omsorg. 

Nämnden har haft lägre kostnad för bidrag till förskolor inom den fristående verksamhet på 3,8 miljoner kronor 
jämfört med föregående år. Det beror på att Kullaviks förskola bedrevs som fristående verksamhet tidigare men 
nu ingår i den kommunala verksamheten. Kostnaden för fristående verksamhet är totalt 4,1 miljoner högre än 
budget. 

Inkomsttaket för maxtaxan har höjts 2020 och med fler barn i förskolan innebär det att våra föräldraintäkter har 
ökat med 2,7 miljoner jämfört med föregående år och 2,4 miljoner överskott mot 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 ingen stor budgetavvikelse inom pedagogisk omsorg. Pedagogisk omsorg i kommunal verksamhet har ett 
samlat överskott mot budget som beror på lägre personalkostnader än budgeterat. 

Fritidshem 

Fritidsverksamheten visar på ett överskott då det är färre barn i förhållande till kommunens befolkningsprognos 
för 2020. 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 arbetar på distans eller är korttidspermitterade. 

Den kommunala fritidsverksamheten har ett underskott mot budget på personalkostnader vilket beror på att det 
har varit svårt att minska personalstyrkan i samma takt som eleverna minskar. 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 7,8 miljoner kronor vilket till stor del beror på 
färre elever än befolkningsprognosen för 2020, även om antalet elever i fristående verksamhet har ökat. 

Grundskolorna i våra pedagogiska områden 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 likvärdig skola, lärarlönelyftet, lågstadiesatsningen och karriärtjänster. 
Statsbidragen söks, beviljas och återredovisas löpande under året och beviljas högst för ett läsår i taget vilket gör 
det svårt i den långsiktiga planeringen. 

Jämfört med föregående år har personalkostnaderna ökat med 28 miljoner kronor beroende på ökade 
lönekostnader. Avvikelsen mot budget är ett underskott på 1 miljoner kronor. Avvikelsen borde varit större med 
tanke på alla riktade statsbidrag som nämnden fått under året som ofta är riktade mot att öka personaltäthet eller 
löner. Att så inte hänt beror på att det har det varit färre barn i grundskolan än vad det budgeterades för enligt 
befolkningsprognosen för 2020. 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 10,7 miljoner kronor. 

Obligatorisk särskola 
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Den obligatoriska särskolan har ett överskott mot budget vilket till största delen beror på att vi sålt fler platser 
till annan kommun och köpt mindre platser än vad det budgeterades för. 
Särskolan har också fått in sjuklöneersättningar för covid-19 som de inte budgeterat för. 

Gemensam verksamhet 
Den positiva budgetavvikelsen på den gemensamma verksamheten beror 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. 

Överskottet beror också 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 de utsträckning som det var 
budgeterat för. 

Kostanden för de kommuncentrala vikariecenter har blivit lägre än vad det budgeterades för så nämnden har fått 
en återbetalning för det. Förskolan har använt sig i mindre utsträckning av vikariecenter än vad man kunde 
prognostisera för. 

De interna kostnaderna för hyror och lokalvård ligger på samma nivå som föregående år. Att det inte har skett 
en ökning trots nya lokaler beror på en ny hyresmodell som infördes 2020. Kostnaden för måltider har ökat med 
1,8 miljoner. 

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. 

8.2 Uppföljning investeringsbudget 
Investeringar (belopp tkr) 

(Belopp i tkr) Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse 
2020 

Löpande årliga investeringar     

Utgifter -14 557 -15 000 -11 963 3 037 

Övriga investeringar     

Inkomster     

Utgifter     

Netto -14 557 -15 000 -11 963 3 037 

Kommentarer 
I planeringen av investeringsbudgeten för 2020 avsattes 11 miljoner kronor till de pedagogiska områdena och 
intraprenaderna för löpande investeringar och 4 miljoner för projektorer och trådlösa nät. 

Av den avsatta budgeten för projektorer och trådlösa nät återstår 3,5 miljon kronor. Att det återstår så mycket av 
budgeten beror på att det under året inte gått att beställa varor från upphandlad leverantör. En tilldelade 
leverantör finns men ett flertal överklagningar från tidigare leverantör har förhindrat förvaltningen att göra dessa 
inköp. 

I de pedagogiska områdena och intraprenaderna har det investerats för 11,5 miljon kronor. I de pedagogiska 
områdena har enhetscheferna i uppdrag att identifiera behoven i samband med arbetsmiljöronderna och 
samordna inköpen därefter. 
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9 Hållbarhetsbokslut 
Förbättrad kemikaliehantering 
I ett kommungemensamt samarbete har FG börjat inventera vilka kemiska produkter som finns i verksamheterna 
och dokumenterat det i ett upphandlat kemikaliehanteringssystem. En del i inventeringen var att direkt gallra 
bort en del produkter. En annan var att genom kartläggningen kunna planera för en utfasning av kemikalier med 
farliga egenskaper. Dessutom innebär den förändrade hanteringen att verksamheterna än mer gör de 
riskbedömningar som krävs enligt lagstiftningen, för att kemikaliehanteringen för både anställda och barnen ska 
vara säker. 

Minskad utbetalning av milersättning 
Redan 2019 minskade kostnaderna för ersättning för resor i tjänsten med egen bil inom Förskola & Grundskola 
och det har minskat ytterligare under 2020. Starkt bidragande faktorer har varit ökad medvetenhet, förbättrad 
förutsättningar och ökad kompetens kring att genomföra möten med digitala verktyg. Den pågående pandemin 
har påskyndat implementeringstakten men det fanns redan tidigare en god struktur och planering inom FG för 
fler digitala möten. Dessutom har sedan tidigare genomförda förändringar i modersmålsundervisningen med 
färre elever och en mer samordnad undervisning ytterligare bidragit med färre resor med egen bil. 

Goda vanor 
De tre skolor som har deltagit under året har genomfört samtliga delar av utbildningsinsatsen och därigenom fått 
nya kunskaper om vilka vanor som är viktiga för oss, varför och hur de kan jobba med eleverna för att utveckla 
dessa vanor hos dem. 

Samtliga skolor har tagit fram eller är på gång att ta fram en plan för fortsatt arbete och integration av de nya 
kunskaperna i vardagen. En av skolorna har kommit dit redan att de integrerar arbete i ordinarie lektioner. 
Skolorna beskriver att många av eleverna nu kan härleda till och prata om vanorna och göra val utifrån den 
kunskapen. En utvärdering av arbetet är under framtagande och bifogas efter färdigställande. 

Fortsatt stöd för deltagande skolor och hjälp till uppstart för nya skolor är eftersträvansvärt. 
Vi planerar för att skapa samarbetsytor för kollegialt lärande för dem som är med i satsningen eller jobbat med 
Goda vanor ändå. Vi planerar också för att erbjuda digitala utbildningar kring Goda Vanor som alla som är 
intresserade kan delta på. 

Leverera välmående 
Leverera välmående är en prioriterad kommungemensam satsning för att bidra till vision 2030 – att alla barn 
och unga lämnar skolan med god kompetens, god självkänsla och stark framtidstro. Under hösten 2020 har en 
satsning skett för att på att bredare sätt kunna tillgängliggöra all den kunskap som finns i våra organisationer. Ett 
arbete med att bygga upp en kompetensutvecklingsbas i KLOK har påbörjats för att kunna samla goda exempel 
och arbetssätt som kan inspirera till utveckling och förändring. 

Förskola & Grundskola har under året påbörjat en satsningen mot tre fokusområden: jämställd utbildning, 
undervisningens kvalitet och matematiskt lärande. Det finns en förväntan att framförallt jämställd utbildning 
ska bidra till en ökad jämställdhet och ett bättre välmående. I inledningen på projektet har fokus legat på 
kunskapsinhämtning för ledare. Ett tidigt resultat finns i en ökad grad av medvetenhet och en upplevd möjlighet 
att kunna utveckla arbetet med att minska elevers studie-, yrkes- livsval baserat på kön. 

Utbildning för alla 
Sedan ett par år finns det inom FG ett ökat fokus kring alla elevers rätt att nå målen för utbildningen, elevers 
välmående och närvaro. Denna fokusering bidrar till de globala målen om god utbildning för alla och 
jämställdhet. I resultatdialoger med rektorer finns ett kontinuerligt samtal utifrån bla detta fokus i syfte att på ett 
ännu bättre sätt kunna stödja och stimulera skolornas arbete för en högre måluppfyllelse. Det är komplext att 
bedöma insatsernas effekt, men vi kan konstatera att betygsvärdet i årskurs 9 har ökat, differensen mellan pojkar 
och flickors betyg och mellan enheter har minskat. 
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Samarbete med inköp 
Enhetschefer inom Förskola & Grundskola har deltagit tillsammans med inköp i projekt kring hållbara inköp. 
Syftet är att stödja organisationen så att vi bidrar till en mer hållbar konsumtion genom att bla inte köpa annat än 
det vi behöver, underhålla det vi har, utnyttja kommunens resurser smartare, köpa det bästa ur 
hållbarhetssynpunkt när vi köper nytt. 
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10 Viten och rättstvister 

Tvisten avser: Rättsläge Tvistigt belopp 
(tkr) 

Fakturor från IST Sverige AB (barn- och 
elevregistersystem) där vi bestridit 
betalningsansvaret då vi ännu inte godkänt 
leverantörens leverans av system 

Bestridna fakturor 4 458 tkr 

  4458 
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11 Verksamhet som utförs av externa aktörer 
Kommundirektören har fått i uppdrag att markant öka andelen tjänster som utförs av externa aktörer. 
Kommundirektören ska kartlägga andelen tjänster som utförs av externa aktörer i syfte att öka denna andel 
under följande fyra åren. Detta ska återrapporteras i årsredovisningen. 

Verksamhet Andel av 
verksamhetsvolym 

Kostnad för 
verksamhet 

 Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Förskola 16,8 % 16 % 104 213 100 467 

Pedagogisk omsorg 53,7 % 49,2 % 7 560 7 180 

Fritidshem 13,65 % 13,9 % 33 888 34 974 

Grundskola, förskoleklass 11,8 % 11,6 % 115 223 123 082 

Försök med alternativa styrformer och konkurrensutsättning skall stimuleras och markant öka andelen tjänster 
som utförs av externa aktörer. 

Höstterminen 2021 kommer Internationella Engelska skolan att starta en grundskola med årskurs F-9 för totalt 
900 elever. Kungsbacka kommun är i behov av fler skolplatser där etableringen Internationella engelska skolan 
kommer vara ett bra tillskott. Förvaltningen har under året inlett samarbete för att etableringen ska fungera väl. 

Pedagogisk omsorg i fristående regi har ökat under de senaste åren. 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. 

Det finns inga ekonomiska incitament för kommunen med en ökad andel verksamhet i fristående regi då 
skollagen reglerar att såväl kommunal som fristående verksamhet ska få bidrag på lika villkor. Utifrån 
kommundirektörens uppdrag ovan kommer ett fortsatt arbete med öka andelen fristående aktörer för ökad 
valfrihet för vårdnadshavare fortsätta. 
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