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Mötet sker via teams  

 

 Ärende Beteckning Förslag 

1.  Arbetsutskottets möte med 

rektorer förskolan  

 

2021-00020  Arbetsutskottet har tagit del av informationen och 

antecknar informationen i protokollet.  

    

2.  Val av justerare och tid för 

justering 

 

2021-00021  Digital justering 2021-04-13. Jan Eric Knutas (L) 

    

3.  Lokalplanering - information 

2021 

 

Kl 09:35 

 

Anna McLaren, 

utvecklingsledare 

2021-00044  Arbetsutskottet har tagit del av informationen och 

antecknar informationen i protokollet.  

    

4.  Strategi för försörjning av 

utbildningsplatser 

 

Kl 09:50 

 

Anna McLaren, 

utvecklingsledare 

2021-00289  Nämnden för Förskola & Grundskola beslutar om 

Strategi för försörjning av utbildningsplatser. 

5.  Skolutredning Åsa 

 

Kl 10:05 

 

Anna McLaren, 

utvecklingsledare 

2021-00445  Nämnden för Förskola & Grundskola har tagit del av 

informationen och antecknar informationen i 

protokollet. 
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 Ärende Beteckning Förslag 

6.  Redovisning av situationen för 

nyanlända elever  

 

Kl 10:20 

 

Lars Clemensson, 

verksamhetschef  

2021-00157  Nämnden för Förskola & Grundskola har tagit del av 

informationen och antecknar informationen i 

protokollet. 

7.  Redovisning engelska i 

lågstadiet 

 

Kl 10:30 

 

Magnus Fogelblad, 

verksamhetscontroller 

2021-00158  Nämnden för Förskola & Grundskola godkänner 

redovisningen och antecknar informationen i 

protokollet. 

8.  Redovisning av resurser för 

elever i behov av särskilt stöd, 

med fokus på 

framgångsfaktorer  

 

Kl 10:40 

 

Christina Ohlsson, enhetschef  

2021-00159  Nämnden för Förskola & Grundskola har tagit del av 

informationen och antecknar informationen i 

protokollet. 

9.  Redovisning resultat hållbart 

medarbetarengagemang; enkät 

medarbetare 

 

Kl 10:50 

 

Helena Hellman, personalchef  

2021-00467  Nämnden för Förskola & Grundskola har tagit del av 

informationen och antecknar informationen i 

protokollet.    

10.  Kommunstyrelsens remiss - 

Motion - Fria pedagogiska 

måltider (S) 

 

Kl 11:00 

 

Skolchef  

2021-00333  Nämnden för Förskola och Grundskola beslutar att 

föreslå Kommunfullmäktige att avslå motionen om 

fria pedagogiska måltider. 
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 Ärende Beteckning Förslag 

11.  Reviderad 

delegeringsförteckning 

 

Kl 11:10 

 

Frida Byrsten, verksamhetschef  

2021-00480  Nämnden för Förskola och Grundskola antar den 

reviderade delegeringsförteckningen.    

12.  Remiss från Region Halland - 

Handlingsplan för 

suicidprevention 

 

Kl 11:20 

 

Frida Byrsten, verksamhetschef 

2021-00388  Nämnden för Förskola och grundskola föreslår att 

Kommunstyrelsen antar handlingsplan för 

suicidprevention.  

 

13.  Barnomsorgstaxan med 

anledning av skolstängningar 

 

Kl 11:30 

 

Frida Byrsten, verksamhetschef 

2021-00502  

14.  Pågående Skolinspektions- och 

Barn och elevombudsärenden, 

inklusive ärenden som utreds 

inom Förskola & Grundskolas 

klagomålshantering 2021 

 

Kl 11:40 

 

Frida Byrsten, verksamhetschef 

2021-00002  Arbetsutskottet har tagit del av informationen och 

antecknar informationen i protokollet.    

15.  Information - Förskola & 

Grundskola arbetsutskott och 

nämnd 

 

Kl 11:45 

2021-00022  Nämnden för Förskola & Grundskola har tagit del av 

informationen och antecknar informationen i 

protokollet       

 

Anders Ekström 

ordförande 

Lars Sundbom 

sekreterare 
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1 Sammanfattning 

Denna strategi syftar till att skapa långsiktiga förutsättningar för planering av 

utbildningsplatser i Kungsbacka kommun. Nuläget i flera skolor är ganska långt ifrån 

de grundläggande principer som anges. Strategin ska inte tolkas som att alla 

nuvarande skolor ska omformas, utan strategin ska tillämpas när utbildningsplatser 

behöver tillskapas.  

Strategin är översiktlig, den pekar ut handlingsriktningen men går inte in på hur man 

praktiskt ska agera.  Strategin bygger på fyra delar; Volym – storlek på skolor, 

Lokaleffektivitet – resurseffektivt nyttjande av lokaler, Avstånd och geografisk 

indelning – avstånd till anvisad skola samt skolornas Stadieindelning. 
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2 Bakgrund och syfte 

Kungsbacka kommun växer, enligt prognos, med mer än 1000 nya invånare varje år. 

För målgrupperna som ingår i förskola och grundskola förväntas antalet barn i åldern 

1-5 år att öka med uppemot 60 % fram till 2050 medan ökningen av grundskolelever 

i åldern 6-15 år motsvarar en ökning om drygt 40%.  

 

Befolkningsutveckling baserad på prognos 2020 för Kungsbacka kommun 1–15-

åringar fram till 2050. 

För att möta behovet av utbildningsplatser i kommunens grundskolor behöver både 

nya skolor byggas, men även befintliga skolor kan behöva byggas ut och/eller om. 

För att säkra att en strategisk planering av grundskoleplatser, både geografisk och 

kvantitativ, behöver utgångspunkter såsom kapacitet, skolorganisation och 

placeringar vara tydligt beslutade av politiker, förankrade i verksamheten och 

kommunicerade till allmänheten.  

När nya bostadsområden byggs och/eller befintliga bostadsområden förtätas behöver 

hänsyn tas till lokaliseringen av grundskoleplatser i tidigt skede. Finns det redan 

grundskolor i de kommande bostadsområdenas närområde eller behöver nya 

utbildningslokaler tillskapas? I Kungsbacka kommun bevakas detaljplaner av 

Serviceförvaltningens enhet Lokalförsörjning i samråd med Förskole- och 

grundskoleförvaltningen.  
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2.1 Bakgrund 

 

Kungsbacka kommun arbetar mot en långsiktig planeringshorisont för att skapa 

strategiskt genomtänkta och goda förutsättningar för att säkerhetsställa 

utbildningsplatser resurseffektivt med en organisation som främjar lärande.  

Första steget för att skapa förutsättningar för en hållbar strategisk planering togs 

2016 då nämnden för Service fick direktivet att samordna och standardisera 

förvaltningarnas lokalbehov till största möjliga nytta och kostnadseffektivitet för 

kommunen utifrån gällande kommunpolicy. 

Ett av åtgärdsförslagen i direktivet var att standardisera utformningen av nya lokaler 

för kommunens verksamheter. I det arbetet deltog bland annat representanter från 

Förskola och Grundskola och arbetet resulterade i dokumentet ”Koncept för 

Utbildningslokaler” som antogs av Nämnden för Service samt Nämnden för Förskola 

och grundskola (Diarienummer FG 2018-00160) 

 

För att sätta ramarna för en likvärdig och tydlig skolstruktur kompletteras nu 

Koncept för utbildningslokaler med Strategi för försörjning av utbildningsplatser.  

2.2 Syfte 

Lärandet sker i en relationell process som samspelar med social, pedagogisk och 

fysisk miljö som ger förutsättningar för en tillgänglig lärmiljö vilket inbegriper hur 

väl en organisation, verksamhet, lokal eller plats fungerar för barn och elever oavsett 

funktionsförmåga. 

Syftet med Strategi för försörjning av utbildningsplatser är att genom en strukturerad 

och beslutad grund arbeta med likvärdig och tydlig skolstruktur. Begreppet “Ett 

Kungsbacka” är ett ledord med den kommungemensamma nyttan i fokus. 

Strategin, tillsammans med två konceptdokument, utgör en helhet i planeringen av 

lokaler och arbetssätt för skolor i Kungsbacka kommun:  

• Strategi för försörjning av utbildningsplatser 

• Koncept för Utbildningslokaler 

• Koncept för Arbetssätt utbildningslokaler 

 

Strategin ska:  

• Skapa jämlika lärmiljöer i Kungsbacka kommuns utbildningslokaler 

• Skapa jämlika ekonomiska förutsättningar  

• Underlätta vid planering, både taktisk och operativ 

• Agera stöd vid tex organisationsförändringar och nya lokaler 
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3 Grundläggande principer 

Utifrån följande punkter anges grundläggande principer vilka ska stödja den 

långsiktiga planeringen för försörjning av utbildningsplatser i Kungsbacka kommun: 

• Volym – storlek på skolor 

• Lokaleffektivitet – resurseffektivt nyttjande av lokaler 

• Avstånd och geografisk indelning – avstånd till anvisad skola 

• Stadieindelning – utgångsläge vid stadieplanering 

3.1 Volym 

Effektivt lokalutnyttjande uppnås genom att skapa en flexibilitet för att matcha 

tillgång och efterfrågan. Lokalnyttjande och fyllnadsgrad påverkas av volymen av 

skolor och antal årskurser. Ju mindre en skola är ju svårare är det att optimera 

resurser och lokalytor.  

Lokalens kapacitet består av: 

• Fastighetens tekniska kapacitet. Beskriver förutsättningar utifrån luft, 

tillgänglighet, lagkrav på lokaler och liknande. Kommunen kan ha egna 

riktlinjer och krav på tex utemiljö eller lokalutformningar.  

• Verksamhetens kapaciteten. Här ingår förutsättningar som kopplas till 

arbetssätt och organisation, storlek på grupper och årskurser och hur 

lokalerna disponeras av verksamheten.  

Skolans maxkapacitet tas fram genom en sammanvägning av fastighetens tekniska 

kapacitet och verksamhetens kapacitet.  

En viss volym på en skola är en förutsättning för den ekonomiska, organisatoriska 

och pedagogiska bärigheten. Baserat på skolpeng men även tillgång till resurser 

behövs ett visst antal elever per årskurs för att skapa en bärkraftig skola. Detta utgör 

grund till den administrativa ledningen, stödresurser, elevhälsa och en bas för 

tillräckligt många behöriga pedagoger. Skolor behöver volym för att kunna ge rektor 

möjligheten att organisera arbetet flexibelt och fördela resurser och kompetens 

utifrån elevernas behov. Det bidrar till en mer effektiv inre arbetsorganisation. 

Utifrån barnperspektivet finns olika teorier kring om en mindre skola eller större är 

fördelaktigast utifrån ett socialt perspektiv där de flesta menar att det är för 

individuellt för att dra några definitiva slutsatser. 

I maj 2018 publicerade SKL (nuvarande SKR) skriften ”Om sambandet mellan 

skolstorlek och utbildningsresultat” (Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), 

2018). I denna konstateras att skolans storlek har en begränsad betydelse för 

skolresultatet (årskurs 6 respektive 9). Skolresultatet påverkas av många fler 
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parametrar än skolstorlek som endast är en faktor av flera. Den inre organisationen 

och strukturen, föräldrars utbildningsnivå, lärmiljö, lärarnas sammansättning är andra 

påverkningsfaktorer som nämns.  

För att ta tillvara de möjligheter större volymer kan ge är inriktningen att skolor i 

Kungsbacka kommun ska arbeta med mål om minst 75 elever i varje årskurs, 

förutsatt att det är lämpligt utifrån elevernas avstånd till sin skola.   

På samma sätt kan skolans sammanlagda elevantal innebära förbättrade 

förutsättningar. Vid om- och nybyggnation bör storleken på en skola inte understiga 

500 elever, oberoende av stadieindelning. Rektor ansvarar för den inre 

organisationen.  

Skolor med ovan volymer anses hållbara utifrån barnperspektivet, ekonomi och 

pedagogik, förutsatt att avståndet mellan hem och skola är rimligt. Grundsärskolans 

verksamhet är undantagen inriktningen ovan.  

 

3.2 Lokaleffektivitet 

Kungsbacka kommunens höga tillväxttakt kan medföra svårigheter med 

lokalförsörjningen av förskolor och skolor om strategisk planering uteblir. För att 

undvika dyra och/eller kortsiktiga lösningar samt hålla nere kommunens 

investeringar behöver befintliga lokaler nyttjas på ett flexibelt och effektivt sätt.  

Nybyggnation ska ställas mot möjligheterna till ökat nyttjande genom till exempel 

förändrat arbetssätt, ändamålsenliga lärmiljöer och/eller ombyggnation. Lokalerna 

måste också vara ändamålsenliga och anpassande till barn- och elevers behov av 

olika lärmiljöer samt hålla en accepterad teknisk nivå.  

Behovsanalyser ska utvärderas utifrån 4-stegsmodellen. Varje steg ska utredas och 

eventuellt förkastas innan nästa steg i modellen får tas: 

1. Inga åtgärder 

2. Nyttjande av vakanta eller befintliga lokaler genom omdisponering 

Befintliga lokaler som kan omdisponeras bör finnas inom förvaltningens 

inhyrda bestånd i området.  

3. Ombyggnation 

4. Nybyggnation 

Ytor per barn/elev finns beskrivna i dokumentet Koncept för Utbildningslokaler.  

3.3 Avstånd och geografisk indelning 

Skolan ska utgöra en central punkt när kommunen planerar bostadsbyggande och 

reservation av tomtmark för utbildningslokaler ska ske i detaljplanearbetet och 

genom kommunens samhällsplaneringsprocess.  
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När nya skolor byggs kan i vissa fall avståndet mellan hem och skola påverkas 

genom exempelvis att området för anvisad skola omfattar ett större eller mindre 

geografiskt område. Generellt gäller att yngre elever bör ha nära till sin skola. Äldre 

elever har större möjlighet att på egen hand ta sig till skolan, det är därför rimligt att 

de äldre eleverna kan ha längre till skolan än de yngre. 

Vid omorganisation/nybyggnation eller annan förändring som påverkar elevers 

avstånd till anvisad skola ska de avstånd som definieras i ”Riktlinjer för skolskjuts” 

tas i beaktning. Är påverkan på elevens resväg inom beslutade avstånds- och 

förutsättningsangivelser kan förändring ske utan vidare analys. Förändras elevers 

resväg till anvisad skola utanför beslutade avstånds- och förutsättningsangivelser 

skall en konsekvensanalys göras utifrån barn- och ekonomiskt perspektiv.  

3.4 Stadieindelning 

Skolorna i Kungsbacka kommun bör så långt det är möjligt hållas samman i 

stadierna; F-3, 4-6 och/eller 7-9 eller en blandning av dessa. Skälet är kopplat till 

barnperspektivet, volym, ekonomi och pedagogiska resurser och fördelning av dessa. 

Den grundläggande principen om skolors stadieindelning utgår från tanken om 

sammanhållet lärande och skapandet av kontinuitet i stödinsatser.  

• Antalet skolbyten ska, i den mån möjligt, begränsas till högst ett. Vid 

undantagsfall kan fler än ett skolbyte under grundskoletiden godkännas. Detta 

ska dock motiveras.  

• Val av skola bör begränsas till val inför förskoleklass samt inför årskurs 7 

(skolval till årskurs 7 gäller ej F-9-skolor) 
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4 Grundsärskola 

En elev som tas emot i grundsärskolan kan gå kvar i sin grundskoleklass som 

integrerad elev. Samtliga skolor ska vara tillgänglighetsanpassade och kunna ta emot 

individintegrerade elever. 

För elever som har betydande funktionsnedsättning och omsorgsbehov som ställer 

höga krav på tillgänglighetsanpassning finns Kolla grundsärskola årskurs 1-9. 
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1 Bakgrund 

1.1 Uppdrag i nämndbudget 2021  

I Förskola & Grundskolas nämndbudget för 2021 ges förvaltningen ett antal uppdrag 

i form av redovisningar och utredningar. Ett av dessa handlar om engelska i 

lågstadiet. I redovisningen vill nämnden ha en beskrivning avseende för-och 

nackdelar med start i olika årskurser. 

1.2 Utredning nämndbudget 2018 

I nämndbudget 2018 gavs förvaltningen i uppdrag att kartlägga och redovisa 

situationen kring engelskundervisning i de lägre åldrarna i Kungsbacka. Ett av 

motiven för kartläggningen var att nämnden uttryckte sig positiva till försök med 

undervisning i lägre åldrar än tidigare.  

Sedan läsårsstart hösten 2018 finns av regeringen beslutade stadieindelade timplaner. 

Där finns en garanterad undervisningstid för respektive ämne och stadie. För ämnet 

engelska gäller att elever ska få undervisning i minst 60 timmar i lågstadiet, 220 

timmar i mellanstadiet samt 200 timmar i högstadiet. 

Rektorerna i de olika geografiska områdena lämnade förslag på fördelning av 

undervisningstid i respektive ämne inom de olika stadierna för beslut i nämnden för 

Förskola & Grundskola som fastställde timplaner för skolorna i Kungsbacka. 

Utifrån en jämförelse mellan tidigare timplaner och timplanerna som gällde från 

hösten 2018 kunde följande konstateras i utredningen. 

 Den genomsnittliga undervisningstiden i engelska i lågstadiet ökar i 

Kungsbacka från 44 till 60 timmar, vilket motsvarar en ökning på 36 %. 

 Variationen mellan skolenheterna avseende undervisningstid i engelska i 

lågstadiet försvinner helt, samtliga skolenheter har mellan 60–62 timmar. 

 Fler skolor än tidigare kommer från hösten 2018 att ha undervisning i 

engelska i åk 1 och 2, från 13 till 21 skolor. 
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2 Fördelning skolors timplaner 

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet finns det en kursplan, 

ett centralt innehåll och kunskapskrav uttryckta för varje ämne. Det centrala 

innehållet i kursplanen anger vilket obligatoriskt innehåll som ska behandlas i 

undervisningen. Det är indelat i kunskapsområden för årskurserna 1–3, 4–6 och 7–9. 

För de senare stadierna finns det kunskapskrav i ämnet för årskurserna 6 och 9.  

I den stadieindelade timplanen som gällt från höstterminen 2018, finns reglering om 

garanterad undervisningstid för respektive ämne och stadie. För ämnet engelska 

gäller att elever ska få undervisning i minst 60 timmar i lågstadiet, 220 timmar i 

mellanstadiet samt 200 timmar i högstadiet. Huvudmannen beslutar efter förslag av 

rektorn om fördelning mellan årskurserna av undervisningstiden.  

 

Grundskolor Åk 1 Åk 2 Åk 3 Summa 

Fjord-, Iserås-, Presseskolan 0 18 42 60 

Fjärås Bräcka-, Gällingeskolan 0 0 60 60 

Frillesåsskolan 18 18 27 63 

Fullriggaren Malevik 0 18 54 72 

Furulidskolan 15 24 24 63 

Gullregnsskolan 15 15 30 60 

Hede-, Älvsåker-, Björkrisskolan 12 24 24 60 

Kollaskolan 0 24 36 60 

Särö skola 16 17 27 60 

Toråsskolan 0 18 42 60 

Tingbergsskolan 12 24 24 60 

Åsaskolan 15 15 30 60 

Åsa Gårdsskola 18 18 25 61 

Tabell. Fördelning av undervisningstid i engelska i lågstadiet. 

 

Förutom Fullriggaren Malevik har skolorna valt att fördela de garanterade 60 

timmarna i lågstadiet. Av det 18 skolorna startar 10 skolor med engelska i årskurs 1, 

6 skolor i årskurs 2 och 2 skolor i årskurs 3. 
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3 Översyn timplan och ändrade kursplaner 

3.1 Översyn timplan 

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att se över behovet av att omfördela tid 

mellan ämnena i grundskolan och motsvarande skolformer. Syftet är att skapa en 

bättre balans mellan kursplanernas centrala innehåll och den undervisningstid som är 

avsatt för varje ämne i timplanen. Skolverket ska särskilt analysera om man kan 

minska eller ta bort undervisningstiden i elevens val så att den tiden kan fördelas på 

andra ämnen. De ska också titta på om det behövs åtgärder för att fler elever ska läsa 

språk utöver svenska och engelska. Uppdraget ska redovisades den 31 mars 2021. 

I Skolverkets förslag finns inga förändringar i timplanen för engelska. Det som ligger 

i förslaget är att ta bort elevens val helt och fördela de 177 timmarna till framförallt 

de samhällsorienterande- och naturorienterande ämnena. Ett mindre antal timmar 

föreslås gå till bild, hem- och konsumentkunskap samt musik. Utöver det innehåller 

förslaget också förändringar kring språkvalet. Det föreslås att ta bort möjligheten att 

välja svenska eller engelska som alternativ till de moderna språken samt att språkval 

inom ramen för skolans val inte kan få minskad undervisningstid på samma sätt som 

engelska, svenska och matematik. 

3.2 Ändrade kursplaner 

Med start höstterminen 2020 kommer nya kursplaner att gälla i grundskolan. Målet 

har varit att göra kursplanerna till ett bättre arbetsverktyg för lärarna. Ämnets syfte 

och centrala innehåll ska få ett tydligare fokus i undervisningen och kunskapskraven 

ska bli ett bättre stöd när lärarna sätter betyg. Fakta och förståelse har betonats och 

innehållet skiljer sig tydligare mellan stadierna. På så sätt vill Skolverket skapa bättre 

förutsättningar för kvalitet och likvärdighet i undervisningen och se till att betygen 

blir mer tillförlitliga och rättvisande för eleverna. 

När det gäller engelska är ämnets syfte och det centrala innehållet för årskurs 1–3, 4–

6 och 7–9 i princip oförändrat. Det är främst i kunskapskraven för årskurs 6 och 9 

som det finns en skillnad i de nya kursplanerna jämfört med nuvarande. 
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4 Behöriga och legitimerade lärare 

I Skollagen (Skollagen 2010:800, 2 kap §13) uttrycks att endast den som har 

legitimation som lärare och är behörig för viss undervisning får bedriva 

undervisningen. Om det inte finns kan andra undervisa som är lämpliga och som i så 

stor utsträckning som möjligt har en motsvarande utbildning. 

4.1 Antal legitimerade lärare i engelska på skolenheterna 

I Kungsbacka kommuns personalsystem finns uppgifter om alla anställda lärares 

behörigheter. Det finns för respektive ämne och för vilka årskurser som läraren är 

behörig att undervisa i. Eftersom lärarutbildningarna har förändrats över tid kan 

lärare ha behörighet för olika årskursindelningar beroende på när och var de utbildats 

samt vilka individuella val som gjorts. Det finns de med behörighet för åk 1-3, 1-6, 

1-7, 3-6 och 3-9. I nuvarande grundlärarprogram med inriktning mot åk 1-3 är 

studenten/läraren behörig att undervisa i svenska, matematik, engelska, 

samhällsorienterande ämnen samt naturorienterande ämnen och teknik. 

Nedanstående tabell beskriver antalet anställda (mars 2021) som har behörighet att 

undervisa i engelska i lågstadiet på de olika enheterna. Utöver dessa finns lärare som 

har behörighet att undervisa i engelska i åk 4-6, 4-9, 6-9 och 7-9). De finns inte med i 

tabellen nedan. 

Det är viktigt att poängtera att det i tabellen finns skolor där det inte finns lågstadium 

och att det på f-9 skolor finns flera skolenheter. Det innebär att alla lärare i tabellen 

inte undervisar i engelska i lågstadiet eller helt kan vara tillgängliga för det. Flera av 

dessa har hela sin undervisning på en annan skolenhet och har dessutom andra ämnen 

de är behöriga för och undervisar i. Det är rektor på skolenheten som har ansvar för 

att organisera sin skolenhet för att möta skollagens krav på att eleverna ska möta en 

legitimerad och behörig lärare i samtliga ämnen. Om det inte finns att tillgå i den 

egna enheten kan rektor samarbeta så att lärare undervisar på flera enheter. 

 

Skola Antal Skola Antal 

Björkris Skola F-6 3 Kollaskolan  20 

Fjordskolan 9 Kullaviksskolan  10 

Fjärås Bräckaskolan  21 Förskolor  7 

Frillesåsskolan  13 Presseskolan 8 

Fullriggaren Malevik  4 Smedingeskolan 4 

Furulidskolan  7 Särö skola 11 
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Gullregnskolan 3 Tingbergsskolan 12 

Gällingeskolan 3 Toråsskolan  12 

Hedeskolan 9 Varlaskolan 9 

Hålabäckskolan 5 Åsa Gårdsskola 8 

Iseråsskolan 7 Åsaskolan 13 

Kapareskolan 6 Älvsåkersskolan 12 

 

4.2 Legitimerade lärare i undervisning 

Det finns ingen aktuell tillgänglig offentlig statistik i hur hög utsträckning eleverna 

har en behörig och legitimerad lärare i engelska i lågstadiet. Den senast tillgängliga 

uppgift som finns är från hösten 2019 (uttag per 15 oktober i inrapportering till 

Statistiska centralbyrån). 

I Kungsbacka, likväl som i riket, är engelska ett av de ämnen i lågstadiet som 

eleverna i lägre utsträckning har en behörig lärare. I svenska och matematik var 

behörighetsgraden i lågstadiet läsåret 2019–2020 ca 90%, medan den i engelska var 

35%. 
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5 Betygsutfall engelska 

Den senaste tillgängliga offentliga betygsstatistiken är för läsåret 2019 (Skolverkets 

databas Siris). I den finns utfall för samtliga ämnen för eleverna i åk 6 och 9. I 

tabellen nedan visas utfall för det genomsnittliga betygspoänget som räknas fram 

genom att översätta betyg från bokstäver till numeriskt värde (A=20, B=17,5, C=15, 

D=12,5, E=10). Utfallet i genomsnittlig betygspoäng ger en möjlighet att jämföra 

utfall i de olika ämnena med varandra.  

 

 Åk 6 Åk 9 

Ämne Totalt Flickor Pojkar Totalt Flickor Pojkar 

Bild 13,6 15,1 12,1 15 16,4 13,5 

Biologi 13,6 14,3 12,9 14 14,7 13,3 

Engelska 14,7 14,9 14,6 15,1 15,4 14,9 

Fysik 13,5 14 12,9 13,9 14,4 13,4 

Geografi 13,7 14,5 12,9 14,7 15,4 14 

Hem- och konsumentkunskap 13,6 14,9 12,3 15,3 16,5 14,1 

Historia 13,7 14,5 13 14,7 15,3 14,2 

Idrott och hälsa 14,3 14,7 13,9 14,7 14,7 14,8 

Kemi 13,5 14,2 12,8 13,7 14,2 13,2 

Matematik 13,3 13,6 13,1 12,7 13,2 12,2 

Moderna språk som språkval 14,3 15,2 13,4 14,6 15,8 13,5 

Musik 14,4 15,4 13,4 14,9 15,6 14,2 

Naturorienterande ämnen 12,4 13,6 11,1    

Religionskunskap 13,6 14,5 12,8 14,6 15,4 13,8 

Samhällskunskap 13,6 14,4 12,9 14,8 15,5 14,2 

Samhällsorienterande ämnen 12,7 13,7 11,6    

Slöjd 13,6 14,8 12,5 15,3 16,1 14,5 

Svenska 13,9 15,4 12,5 14,2 15,3 13,1 

Teknik 13,6 14,3 13 14,3 14,7 13,8 

 

I årskurs 6 är engelska det ämne där eleverna får högst genomsnittligt betygspoäng. I 

årskurs 9 är också engelska ett ämne där eleverna får högt genomsnittligt 

betygspoäng men hem- och konsumentkunskap och slöjd ligger något högre. 

För pojkarna är engelska det ämne i både årskurs 6 och 9 där eleverna får högst 

genomsnittligt betyg. För flickorna är engelska också bland de ämnen som har högst 

betygspoäng, på plats 5 respektive 7 i jämförelse med andra ämnen. 

I både årskurs 6 och 9 är engelska ett av de ämnen med lägst differens mellan pojkar 

och flickors genomsnittliga betygspoäng. 
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6 Rektorers uppfattning 

6.1 Genomförande enkätundersökning 

Samtliga rektorer med ansvar för lågstadiet i Kungsbackas kommunala grundskolor 

har erbjudits att delta i en enkät där de kunde uttrycka sina uppfattningar om 

engelska i lågstadiet. Anvisningen var att om det är fler skolenheter på en skola 

kunde rektorerna svara individuellt eller tillsammans och gärna ta stöd av lärare i 

engelska när de svarar. Enkätresultaten bygger på de svar som kommit in där 15 av 

19 skolor svarat. Frågorna som rektorerna ombads svara på var kring deras 

uppfattningar om engelska i lågstadiet. 

 Vilka för- och nackdelar uppfattar ni att det finns med start i engelska i åk 1, 

2 eller 3? Svara gärna utifrån hur ni valt att fördela tiden på er skola. 

 Vilken uppfattning har ni kring elevernas måluppfyllelse i engelska baserat 

på er fördelning i timplanen? 

 I det förslag på justerade timplaner som regeringen ska ta ställning till senare 

i vår finns inga förändringar i antalet timmar för engelska; vare sig totalt eller 

i fördelningen mellan olika stadier. Har ni på er skola funderingar på att 

justera fördelningen mellan årskurser inom lågstadiet? Beskriv gärna iså fall 

hur ni tänker kring det. 

6.2 Rektorers uppfattning om för- och nackdelar med start i engelska 
i åk 1, 2 eller 3. 

Den genomgående uppfattningen i rektorernas svar är att de ser positivt på tidig 

introduktion av engelska i skolan. Det som framförallt lyfts som fördelar är att yngre 

elever är nyfikna, orädda och motiverade. Flera rektorer beskriver också att 

undervisningen för de yngre eleverna kan vara mer lättsam, lekfull och ge utrymme 

för eleverna att våga prata engelska. Film, Youtube och musik/sång anges som 

metoder som de yngsta barnen möter mer frekvent i engelskundervisningen.   

Flera rektorer anger att de inte ser några nackdelar med tidig start med engelska. En 

rektor problematiserar att det kan finnas en utmaning att organisera med behörig 

personal, men anger samtidigt att de har lyckats rätt så bra. Två rektorer beskriver att 

det finns en viss utmaning att den totala undervisningstiden på lågstadiet är 

begränsad och att måluppfyllelsen i svenska har legat till grund för senare 

introduktion av engelska. Ytterligare en rektor uttrycker att avsaknaden av 

kunskapskrav är en nackdel för att bedöma kunskapsutvecklingen i engelska i 

lågstadiet. 

Det går inte i rektorerna svar att utläsa en tydlig gemensam uppfattning om 

fördelningen av undervisningstid eller start av engelska i åk 1, 2 eller 3. Rektorernas 
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har en generellt positiv uppfattning till engelska i lågstadiet, men det framträder inga 

tydliga gemensamma argument som förordar start i åk 1, 2 eller 3. 

Det går till viss del att se två uppfattningar i svaren som handlar om elevers läs- och 

skrivutveckling. En uppfattning anger att elevernas läs- och skrivutveckling i åk 2 

tagit fart och därför erbjuder en möjlighet att också kunna använda läromedel och 

kunna skriva enklare ord/meningar. En annan uppfattning verkar vara att det inte är 

en begränsning att alla elever ännu inte kan läsa och skriva utan ger möjlighet att 

fokusera på det muntliga. 

6.3 Rektorers uppfattning av elevers måluppfyllelse baserat på 
fördelning i timplan 

I rektorernas svar problematiseras frågan om bedömning av måluppfyllelse i 

engelska åk 1-3. I kursplanen för engelska finns inga definierade kunskapskrav för 

årskurs 3 och några av rektorerna anger att det därför är svårt att mäta 

måluppfyllelsen. En rektor lyfter en fundering kring att använda det bedömningsstöd 

i engelska som Skolverket tillhandahåller. I flera av svaren från rektorerna beskrivs 

ändå måluppfyllelsen som hög och det anges att elever exponeras för engelska i tidig 

ålder i olika medier, spel och tv-program. Det går också att utläsa i rektorernas svar 

att de uppfattar en viss svårighet för eleverna att ha hög måluppfyllelse i åk 6. Det 

beskrivs som att eleverna har goda förutsättningar utifrån måluppfyllelsen ifrån 

lågstadiet, men steget från årskurs 3 till 6 beskrivs som stort. En rektor uttrycker att 

elever angett engelska som det ämne som skiljer sig mest mellan lågstadiet och 

högstadiet. 

6.4 Eventuella justeringar av timplanen i engelska 

Utifrån rektorernas svar i enkäten går det att dra slutsatsen att det inte verkar finnas 

något aktivt pågående samtal om att förändra timplanen på skolorna. De allra flesta 

uttrycker ett nej på frågan om justering alternativt att det inte ”finns på agendan”. På 

två skolor uttrycks att det finns funderingar på justering. I det ena fallet att flytta tid 

från åk 3 till åk 2 och i det andra från åk 1 till åk 2 eller 3. 
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7 Forskning om tidig språkutveckling 

7.1 Metod 

Utöver att efterfråga rektorers uppfattningar om engelska i lågstadiet har sökningar 

gjorts i databaserna DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)1 ERIC (Educational 

Resources Information Center).2. Sökningar och sammanställning av resultatet har 

gjorts av en Kungsbackas kommunlektorer. Sökningar har gjorts utifrån 

publikationer om såväl generell språkutveckling som mer specifikt 

engelskundervisning i åk 1, 2 och 3. Sökningarna har resulterat i ett underlag och till 

en mer sammanfattande beskrivning av olika rapporters slutsatser. 

För att komplettera innehållet i de framsökta rapporterna har kontakt också tagits 

med Carina Hermansson och Gun Lundborg vid Umeå Universitet. Hermansson är 

docent i språkdidaktik vid institutionen för språkstudier och Lundborg är 

universitetslektor och lärarutbildare med inriktning på grundlärarprogrammets 

kurser i engelska för grundskolans tidigare år. 

7.2 Slutsatser forskningsrapporter 

Det är viktigt att poängtera att sammanställningen av slutsatserna i 

forskningsrapporterna ska betraktas utifrån att de är gjorda med olika 

forskningsutgångspunkter och i olika kontexter. De har alla viss beröringspunkt med 

denna rapports intentioner men ger inget heltäckande svar. Alla forskningsrapporter 

beskriver fördelar med tidig språkintroduktion och ett par beskriver att det inte finns 

några tydliga för- och nackdelar med tidig engelskundervisning.  

Ett par av forskningsrapporterna beskriver att lärarens specifika ämneskunskaper och 

motivation är viktig. Andra viktiga faktorer som påverkar vid tidig språkintroduktion 

är barns känslomässiga utveckling som påverkar deras självförtroende att lära. Det 

kan också uttryckas genom graden av motivation, graden av hur känslomässigt 

påverkbara barnen är, vikten av variation i undervisningen och att undervisningen är 

rolig och lustbaserad med mycket lek. Att bredden av den pedagogiska repertoaren är 

anpassad till elevernas åldersgrupp är av betydelse för elevernas motivation och grad 

av inlärning. 

7.3 Slutsatser forskardialog 

Gun Lundberg, universitetslektor och lärarutbildare vid Umeå universitet, undervisar 

på grundlärarprogrammets kurser i engelska för grundskolans tidigare år. I sin 

                                                 
1 DiVA portal är en gemensam söktjänst och ett öppet arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser 

producerade vid 49 lärosäten och forskningsinstitutioner. 
2 ERIC är en av världens mest använda och största databaser inom undervisning och pedagogik 
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forskning har hon haft fokus på hur elevers självförtroende och kommunikativa 

kompetens i engelska kan grundläggas och utvecklas i de tidigare skolåren. 

Lundberg argumenterar för att börja med engelska i förskoleklass eller senast i åk 1. 

Hon lyfter fram att engelskundervisning från sex eller sju års ålder idag är en 

självklarhet i de flesta av Europas länder, och engelskundervisning från fyra eller 

fem års ålder blir allt vanligare i världen i övrigt.  Hon uttrycker vidare att 

språkforskare argumenterar samstämmigt för vikten av att starta tidigt med engelska 

för att eleverna ska få mer tid att i gynnsam ålder utveckla ett språkligt 

självförtroende och en positiv attityd till att lära sig fler språk. Hon beskriver vidare 

att elever i Danmark och Norge börjar med engelska i åk 1. Dessutom argumenterar 

Lundberg för att det centrala innehållet i kursplanen för engelska kan omöjligt hinnas 

med om starten sker senare än åk 1. 
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8 Diskussion 

I den forskningsgenomgång som gjorts beskrivs fördelar med tidig språkintroduktion 

men ett par utrycker att det inte finns några tydliga för- och nackdelar. 

Forskningsgenomgången visar inte på ett tydligt sätt en generell slutsats om fördelar 

med att förlägga mer av tilldelad tid till åk 1. Forskaren G. Lundberg argumenterar 

för engelska i förskoleklass eller åk 1 och hänvisar till jämförelser med andra länder 

samt behovet utifrån att hinna med det centrala innehållet i kursplanen. Tydligast i 

forskningsgenomgången framträder bilden av en engagerad och kompetent lärare 

med en varierad undervisning som den främsta framgångsfaktorn för kvalitet i 

undervisningen. 

Utifrån rektorernas svar i undersökningen framträder inte någon tydlig bild av 

elevers måluppfyllelse kopplat till i vilken årskurs engelskundervisningen startar. Det 

framgår inte av rektorernas svar som kan leda till en generell slutsats om specifika 

för- och nackdelar med start av undervisning i engelska i olika årskurser. 

Det verkar inte heller vara en särskilt aktiv fråga på enheterna att justera den 

garanterade tiden mellan de olika årskurserna. Det är rektor som lämnar förslag till 

huvudmannen för beslut om på fördelning av tid i respektive ämne inom stadierna.  

Tillgången på legitimerade och behöriga lärare i engelska i lågstadiet verkar vara 

god. I utfallet har dock eleverna jämfört med andra ämnen en lägre andel behöriga 

som undervisar i engelska. Ett antagande är att det har att göra med klasslärarsystem 

på lågstadiet och ambitionen att begränsa antalet olika vuxna eleverna möter. 

I rektorernas svar finns ett visst uttryck för att eleverna i årskurs 6 inte når en hög 

måluppfyllelse. Om man däremot utgår ifrån den offentliga statistiken för 2019 är 

engelska det ämne med högst genomsnittlig betygspoäng i årskurs 6. Det är också det 

ämne med lägst differens mellan pojkar och flickors betygspoäng. Engelska 

framträder därför inte som ett ämne med stort behov av generella utvecklingsbehov.  
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nämnden ha en beskrivning avseende för-och nackdelar med start i olika årskurser. 

Redovisningen innehåller bland annat resultat från enkätundersökning med rektorer i lågstadiet och 

sammanfattande slutsatser från forskning om tidig språkutveckling och engelska i lågstadiet. 

Beslutsunderlag 

Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-03-31 

Engelska i lågstadiet, 2021-03-31 

Beslutet skickas till 
Verksamhetschefer pedagogiskt område 

 

 

Beskrivning av ärendet 
I den genomgång som gjorts av forskningen kring tidig språkutveckling beskrivs fördelar med tidig 

språkintroduktion men ett par utrycker att det inte finns några tydliga för- och nackdelar. 

Forskningsgenomgången visar inte på ett tydligt sätt en generell slutsats om fördelar med att förlägga 

mer av tilldelad tid till åk 1, snarare betydelsen av mer tid tidigt. Tydligast i forskningsgenomgången 

framträder bilden av en engagerad och kompetent lärare med en varierad undervisning som den 

främsta framgångsfaktorn för kvalitet i undervisningen. 
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Utifrån rektorernas svar i undersökningen framträder inte någon tydlig bild av elevers måluppfyllelse 

kopplat till i vilken årskurs engelskundervisningen startar. Det verkar inte heller vara en särskilt aktiv 

fråga på enheterna att justera den garanterade tiden mellan de olika årskurserna.  

I den offentliga statistiken för 2019 är engelska det ämne med högst genomsnittlig betygspoäng i 

årskurs 6. Det är också det ämne med lägst differens mellan pojkar och flickors betygspoäng. Engelska 

framträder därför inte som ett ämne med stort behov av generella utvecklingsbehov. 

 

 

Maria Andersson  

Skolchef     



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 

   

  
 

  

  

   

Förskola & Grundskola 
Enhet Utveckling 

Christina Olsson 

Direkt 0300-83 77 23 
christina.olsson@kungsbacka.se   

   Kungsbacka kommun 

Kvalitét& Utveckling 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

Fax 0300-83 41 64 

forskola.grundskola@kungsbacka.se 

www.kungsbacka.se 
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Datum 

2021-03-29 

 
  

  

 

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

Förslag till beslut 

Informationen noteras till protokollet 

Beskrivning av ärendet 

I nämndbudget 2021 finns ett direktiv som ger förvaltningen i uppdrag att redovisa 

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

Förvaltningen beskriver arbetet med att stödja elever i behov av särskilt stöd, med 

fokus på framgångsfaktorer. 

 

Jasmina Sandberg, rektor på Gullregnskolan berättar om satsningen med tre fokus; 

trygghet & studiero, välmående och progression i lärandet. 

 

Christina Olsson  

Utvecklingsledare 

 

Bilagor: 

Beslutet skickas till  

[Klicka här och ange de som ska ta del av beslutet] 

 























 

 

Datum 

2021-03-29 
Diarienummer 

FG 2021-00333 

 

 

 

 

Julia Tryggvadottir Tollesson 
0300-835303 
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 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Motion - Fria pedagogiska måltider (S) 

Förslag till beslut 

Nämnden för Förskola och Grundskola beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att avslå motionen om 

fria pedagogiska måltider 

Sammanfattning av ärendet 

Socialdemokraterna i Kungsbacka har genom Johan Tolinsson lämnat en motion till 

Kommunfullmäktig om fria pedagogiska måltider. I motionen föreslås att personalen inom förskola, 

fritidshem och grundskola ska erbjudas fria pedagogiska måltider. 

Riktlinjer för pedagogiska måltider för Förskola & Grundskola reviderades inför budgetåret 2020. Det 

innebar bland annat att priset justerades som en åtgärd för budget i balans. Med nuvarande avgift för 

pedagogiska måltider får nämnden en intäkt på 3,2 miljoner. Skulle fria pedagogiska måltider införas 

behöver andra budgetåtgärder genomföras motsvarande dessa 3,2 miljoner för att kompensera intäkten. 

Kostnaden för fria pedagogiska måltider uppgår i dagsläget till 5,4 miljoner. Nettokostnad i dagsläget 

är 2,2 miljoner kronor. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2021-03-29 

Riktlinjer pedagogiska måltider Förskola & Grundskola 

Beräkning pedagogiska måltider 

 

Beslutet skickas till 

Biträdande förvaltningschef, VC HR, VC Myndighet och stöd 
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Beskrivning av ärendet 

Socialdemokraterna i Kungsbacka har genom Johan Tolinsson lämnat en motion till 

Kommunfullmäktig om fria pedagogiska måltider.  

Motionen föreslår: 

- Att erbjuda personalen inom förskola, fritidshem och grundskola fria pedagogiska måltider. 

Riktlinjer för pedagogiska måltider för Förskola & Grundskola reviderades inför budgetåret 2020. Det 

innebar bland annat att priset justerades som en åtgärd för budget i balans. Men nuvarande avgift för 

pedagogiska måltider får nämnden en intäkt på 3,2 miljoner. Skulle fria pedagogiska måltider införas 

behöver andra budgetåtgärder genomföras motsvarande dessa 3,2 miljoner för att kompensera intäkten. 

Kostnaden för fria pedagogiska måltider uppgår i dagsläget till 5,4 miljoner. Nettokostnad i dagsläget 

är 2,2 miljoner kronor. 

Regelverk för pedagogiska måltider 

Fri eller subventionerad måltid är en skattepliktig förmån för den anställda. En skattepliktig förmån 

uppstår när en arbetsgivare betalar eller subventionerar måltider för en anställd. I sådant fall skall 

skatteavdrag göras och arbetsgivargifter på förmånen betalas. Det finns dock undantag enligt 

Skatteverkets information om fri kost för lärare och annan skolmedarbetare: ”Förmån av fri eller 

subventionerad måltid för lärare eller annan medarbetare vid grundskola, förskola, daghem och 

fritidshem är av hävd skattefri. Detta förutsätter att medarbetarenhar tillsynsskyldighet vid måltiden 

eller motsvarande ansvar för barn under skolmåltider och andra s.k. pedagogiska måltider.” För att 

medarbetare inom förskola, grundskola och fritidshem i Kungsbacka kommun skall få äta måltider till 

subventionerat pris krävs att Skatteverkets regelverk och Kungsbacka kommuns riktlinjer för 

pedagogiska måltider följs.  

Pedagogiska måltider i Kungsbacka kommun Förskola, grundskola och fritidshem  

I begreppet pedagogisk måltid ingår frukost, mellanmål och lunch. Den pedagogiska måltiden innebär 

att medarbetare äter tillsammans med barn i förskolan och elever i skolan. Goda matvanor grundläggs 

tidigt i åldrarna. I Kungsbacka är den pedagogiska måltiden subventionerad. Priset fastställs av 

nämnden för Förskola & Grundskola.  

I förskolans och grundskolans verksamhet är det frivilligt att äta den pedagogiska måltiden. Vid 

schemaläggning är det viktigt att ta hänsyn till arbetstidslagens krav på rast om minst 30 minuter.  

Den medarbetare som äter pedagogisk måltid till subventionerat pris förväntas ta det ansvar som en 

pedagogisk måltid innebär vilket är:  

• Att medarbetarna fördelar sig vid olika bord och sitter tillsammans med eleverna/barnen samt vid 

behov hjälper eleverna/barnen i måltidssituationen.  

• Att medarbetarna är goda förebilder och arbetar pedagogiskt och motiverande för att uppmuntra goda 

kostvanor och bordsskick.  
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• Att medarbetarna ansvarar för ordning och uppträdande i samband med måltiden och bidrar genom 

sin närvaro till att måltiden blir en lugn och trevlig stund tillsammans.  

För att måltiden ska räknas som pedagogisk måltid behöver ovanstående kriterier vara uppfyllda. Det 

innebär att om medarbetare väljer att äta sin lunch enbart med andra vuxna kan det inte räknas som 

pedagogisk måltid. Det innebär också att medarbetare som äter sin måltid efter att eleverna lämnat 

matsalen eller äter sin måltid i ett personalrum inte kan äta pedagogisk måltid till subventionerat pris. 

Rektor i grundskolan beslutar om medarbetarens möjlighet att äta pedagogisk måltid. 

Priser måltid 2021  

Frukost  10 kr 

Mellanmål  10 kr  

Lunch förskola  20 kr 

Lunch särskola  20 kr 

Lunch skola  30 kr 

Lunch till självkostnadspris  47 kr 

 

 

 

Maria Andersson    Julia Tryggvadottir Tollesson  

Skolchef     Biträdande förvaltningschef 
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Riktlinjer pedagogiska måltider Förskola & Grundskola  
 

Regelverk 
Fri eller subventionerad måltid är en skattepliktig förmån för den anställda. En skattepliktig förmån uppstår 

när en arbetsgivare betalar eller subventionerar måltider för en anställd. I sådant fall skall skatteavdrag 

göras och arbetsgivargifter på förmånen betalas. Det finns dock undantag enligt Skatteverkets information 

om fri kost för lärare och annan skolmedarbetare: 

”Förmån av fri eller subventionerad måltid för lärare eller annan medarbetare vid grundskola, förskola, 

daghem och fritidshem är av hävd skattefri. Detta förutsätter att medarbetarenhar tillsynsskyldighet vid 

måltiden eller motsvarande ansvar för barn under skolmåltider och andra s.k. pedagogiska måltider.” 

För att medarbetare inom förskola, grundskola och fritidshem i Kungsbacka kommun skall få äta måltider 

till subventionerat pris krävs att Skatteverkets regelverk och Kungsbacka kommuns riktlinjer för 

pedagogiska måltider följs.  

Pedagogiska måltider i Kungsbacka kommun 

Förskola, grundskola och fritidshem 
I begreppet pedagogisk måltid ingår frukost, mellanmål och lunch. Den pedagogiska måltiden innebär att 

medarbetare äter tillsammans med barn i förskolan och elever i skolan. Goda matvanor grundläggs tidigt i 

åldrarna. Den pedagogiska måltiden ska bidra till att skapa en positiv matupplevelse i social samvaro med 

en lugn atmosfär vid måltiden som resultat. I Kungsbacka är den pedagogiska måltiden subventionerad. 

Priset fastställs av nämnden för Förskola & Grundskola. I förskolans och grundskolans verksamhet är det 

frivilligt att äta den pedagogiska måltiden. Vid schemaläggning är det viktigt att ta hänsyn till 

arbetstidslagens krav på rast om minst 30 minuter. Medarbetare som inte är schemalagda att äta 

pedagogisk lunch med eleverna utan gör det på eget initiativ använder del av sin rast till måltiden och har 

därmed inte rätt till ytterligare 30 minuters rast efter måltiden. I den mån den pedagogiska måltiden ligger i 

medarbetarens schema sker måltiden under pedagogens arbetstid.  

Den medarbetare som äter pedagogisk måltid till subventionerat pris förväntas ta det ansvar som en 

pedagogisk måltid innebär vilket är:  

• Att medarbetarna fördelar sig vid olika bord och sitter tillsammans med eleverna/barnen samt vid 

behov hjälper eleverna/barnen i måltidssituationen.  

• Att medarbetarna är goda förebilder och arbetar pedagogiskt och motiverande för att uppmuntra 

goda kostvanor och bordsskick.  

• Att medarbetarna ansvarar för ordning och uppträdande i samband med måltiden och bidrar 

genom sin närvaro till att måltiden blir en lugn och trevlig stund tillsammans.  

För att måltiden ska räknas som pedagogisk måltid behöver ovanstående kriterier vara uppfyllda. Det 

innebär att om medarbetare väljer att äta sin lunch enbart med andra vuxna kan det inte räknas som 
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pedagogisk måltid. Det innebär också att medarbetare som äter sin måltid efter att eleverna lämnat 

matsalen eller äter sin måltid i ett personalrum inte kan äta pedagogisk måltid till subventionerat pris. 

Rektor i grundskolan beslutar om möjlighet att äta pedagogisk måltid 
Endast medarbetare med pedagogiskt uppdrag som har sin ordinarie arbetsplats inom förvaltningen för 

Förskola & Grundskola kan äta pedagogisk måltid. Rektor beslutar om medarbetarens pedagogiska 

måltider. 

Betalning av pedagogiska måltider 
Pedagogiska måltider betalas genom löneavdrag. Medarbetaren ansvarar för att registrering av antal 

luncher, frukost och mellanmål dagligen sker på listor eller digital plattform i anslutning till matsalen. 

Löneavdrag för registrerade måltider sker en gång per månad.   

Måltider till självkostnadspris och betalning 
Den medarbetare som ej omfattas av möjligheten att äta pedagogisk måltid erbjuds måltider till 

självkostnadspris. Priset för lunch till självkostnadspris är 47 kr. Betalning sker genom Swish-betalning till 

Serviceområde Måltid.   

Egen lunch 
Medarbetare som tar med egen lunch äter den på sin rast i personalrum eller motsvarande, inte 

tillsammans med barnen/eleverna. 

Ej anställda 
VFU-studenter praktikanter och språkpraktikanter äter gratis enligt överenskommelse mellan Förskola & 

Grundskola och Service. 

Vårdnadshavare som besöker förskolan/skolan vid enstaka dag betalar vid förekommande fall sin lunch till 

självkostnadspris, 47 kr. Betalning sker genom Swish-betalning.  

Priser måltid 2020 
Frukost  10 kr 

Mellanmål 10 kr 
Lunch förskola 20 kr  

Lunch särskola  20 kr  

Lunch skola 30 kr 

Lunch till självkostnadspris 47 kr  

 



Förskola Antal dec19-nov20 pris/portion Summa kostnader: Summa intäkter

Frukost 6693 11,24 75 229

Lunch 60579 29,9 1 811 312

Mellanmål 3199 8,83 28 247

Total summa 1 914 789 -515 810

Grundskola Antal dec19-nov20 pris/portion Summa kostnader:

Lunch 136819 22,74 3 111 264 -2 572 854

Fritidshem Antal dec19-nov20 pris/portion Summa kostnader:

Frukost 8316 9,52 79 168

Lunch 6327 23,03 145 711

Mellanmål 17978 7,65 137 532

Total summa 362 411 -81 699

Total kostnad 5 388 463

Total intäkt -3 170 362

2 218 101



Motion Kungsbacka 2020-12-14 

Fria pedagogiska måltider 

Många kommuner runt om i landet erbjuder personalen på förskola, fritidshem samt grundskolan fria 
måltider genom så kallad pedagogisk måltid. Detta innebär att all personal som äter med 
barnen/eleverna får göra det gratis. 

Syftet med pedagogisk måltid är att främja en god måltidsmiljö samt samvaro mellan vuxna och barn. 
Det är av stor vikt att alla elever ska ges möjlighet att äta sin lunch i en lugn och trygg miljö, vilket är 

en förutsättning för att de ska komma till skolrestaurangen och äta lunch. 

Måltiden ger också möjlighet till samtal mellan personalen och barnen/ungdomarna. 
Det handlar om att vara enförebild för barnen och ungdomarna genom att förmedla en positiv 
attityd kring måltiden, uppmuntra eleverna att smaka nya rätter och livsmedel. 

Enligt Skatteverket är förmån av fri eller subventionerad måltid för lärare eller annan personal vid 
grundskola, förskola, daghem och fritidshem är av hävd skattefri. Detta förutsätter att personalen 
har tillsynsskyldighet vid måltiden eller motsvarande ansvar för barn under skolmåltider och andra 
s. k. pedagogiska måltider. 

Socialdemokraterna föreslår därför kommunfullmäktige: 

- A~ erbjuda personalen inom förskola, fritidshem och grundskola fria pedagogiska måltider. 

-~ L

Johan Tolinsson 

2:e vice ordförande Nämnden för Förskola &Grundskola 



Från: Kommun 
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Till: Förskola Grundskola 
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Begäran om yttrande 

Ärenderubrik Motion - Fria pedagogiska måltider (S) 

Kommunstyrelsens diarienummer KS 2020-01150 

Begäran om yttrande avser Nämnden för Förskola & Grundskola 

Svar till kommunstyrelsens diarium senast 2021-06-04 

Direktiv/Övrigt - 

 
 
Hälsningar 
Kristian Egstedt  
Registrator 
______________________ 
Kungsbacka kommun 
Kommunledningskontoret 
0300-83 43 19 
kristian.egstedt@kungsbacka.se 
www.kungsbacka.se 
www.facebook.com/kungsbackakommun 
Värna om miljön! Behöver du skriva ut det här meddelandet? 
 

mailto:kristian.egstedt@kungsbacka.se
http://www.kungsbacka.se/
http://www.facebook.com/kungsbackakommun
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Kommunfullmäktige Datum  

2021-02-02 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 16 Dnr 2020-01150  
Anmälan av motion från Johan Tolinsson (S) om fria pedagogiska 
måltider 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Johan Tolinsson (S) har inkommit med en motion om att erbjuda personalen inom 
förskola, fritidshem och grundskola fria pedagogiska måltider. 

Beslutsunderlag 
Motion från Johan Tolinsson (S) om fria pedagogiska måltider, 2020-12-14 

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

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 86 Dnr 2020-01150  
Remittering av motion från Johan Tolinsson (S) om fria pedagogiska 
måltider 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till nämnden för Förskola & 
Grundskola för yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Johan Tolinsson (S) har inkommit med en motion om att erbjuda personalen inom 
förskola, fritidshem och grundskola fria pedagogiska måltider. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige, 2021-02-02, § 16 

Motion från Johan Tolinsson (S) om fria pedagogiska måltider, 2020-12-14 

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



 

 

Datum 

2021-03-31 
Diarienummer 

FG 2021-00480 

 

 

 

FG Myndighet & Stöd 

Frida Byrsten 
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 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Reviderad delegeringsförteckning 

 

Förslag till beslut i nämnden 

Reviderad delegeringsförteckning antas.  

Sammanfattning av ärendet 

Delegeringsförteckningen anger vilka beslut som nämnden överlämnar till förvaltningen att fatta beslut 

om. I förteckningen framgår vilka beslut som förvaltningschef i sin tur får vidaredelegera till annan 

tjänsteperson.  

Förvaltningen har gjort en översyn av delegeringsförteckningen för att anpassa denna till kommunens 

gemensamma grundmall. Utöver detta har även tillkommit vissa förslag till förändringar och 

förtydliganden. 

 

Beslutsunderlag 

FG Myndighet & Stöds tjänsteskrivelse, 2021-03-30 

Förslag till delegeringsförteckning, 2021-03-30 

 

Beslutet skickas till 

Ledningsgrupp 

Rektorer via chefsbrev 

 

Beskrivning av ärendet 

Nämndens delegationsförteckning bygger i huvudsak på vidaredelegation till förvaltningschef för 

vidaredelegation till annan tjänsteperson. I förteckningen framgår det i spalten ”Med rätt att 
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vidaredelegera” med ett x vilka beslut som nämnden tillåter vidaredelegation. Förvaltningschef fattar 

ett särskilt beslut om vidaredelegation efter nämndens antagande. Detta redovisas sedan till nämnden. 

Detta möjliggör snabbare förändringar vid exempelvis inre organisationsförändringar när förvaltningen 

väljer att centralisera eller decentralisera olika processer eller handläggningar.  

Anpassningarna till den kommungemensamma mallen påverkar de inledande texterna kring 

delegationen. Utöver detta ändras också skrivningar i områdena Allmänt, Ekonomi och Personal, se 

punkter B 3-5, B 10, B 11, C 1, C 12, D1-D4, D6-D 8.  

Under området A Verksamhet tillkommer vissa beslutsområden som bedöms behöva vara formellt 

delegerade från nämnden då de ej utgör verkställighet i lagens mening. Se A 2.3, 2.10, 2.12, 2.14, 9.1-

10.2. 

 

I avsnittet Allmänt tillkommer även delegation gällande arkiv utifrån nämndens ansvar i dessa frågor 

samt att anmälan av Lex Maria förtydligas även i delegeringsordningen.  

För att förhindra smittspridning har en tillfällig förordning antagits, Förordning (2020:115) om 

utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta, som medger 

kommunen och huvudmän att fatta olika beslut utöver vad skollagen medger för att förhindra smitta. 

Denna förordning gäller endast till juni 2021 men utifrån nu rådande läge finns det möjlighet att detta 

kan komma att förlängas. Utifrån detta väljer förvaltningen att lyfta in förslag på delegering till 

förvaltningschef att fatta beslut om olika åtgärder enligt denna förordning. I praktiken är det ofta 

praktiska svårigheter att exempelvis förlägga skola till helgdagar men det är möjligt att förvaltningen 

kan komma att vilja använda någon av dessa möjligheter vid förändrade förutsättningar. Det 

underlättar då om förvaltningen har delegation när olika processer kan behöva föregå beslut 

exempelvis kring facklig samverkan och samordning med andra förvaltningar och aktörer.  

 

 

Maria Andersson     Frida Byrsten 

Förvaltningschef     Verksamhetschef Myndighet & Stöd 



 

 

Datum 

2021-03-30 
Diarienummer 

FG 2021-00388 

 

 

 

FG Myndighet & Stöd 

Frida Byrsten 
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 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Remiss från Region Halland - Handlingsplan för suicidprevention 

 

Förslag till beslut i <slutinstans> 

Nämnden för Förskola och grundskola föreslår att Kommunstyrelsen antar handlingsplan för 

suicidprevention.  

Sammanfattning av ärendet 

En regional handlingsplan för suicidprevention 2021-2025 har tagits fram och översänts till 

kommunerna i Halland för antagande. Nämnderna i Kungsbacka kommun har fått planen på remiss 

innan ärendet ska beredas och beslutas i kommunstyrelsen. Syftet är att skapa strukturer för ett 

långsiktigt, hållbart och samordnat suicidpreventivt arbete i Halland och en samordnarfunktion för 

arbetet inrättas.  

Nämnden har en rutin för stöd vid misstanke om suicidrisk från 2019 för skolorna som är framtagen i 

samarbete med BUP Kungsbacka. I handlingsplanen framgår att skolbaserade suicidpreventiva 

program eller insatser ska implementeras. Vad detta innebär konkret tolkar vi som något som 

processas fram i det fortsatta arbetet. Det finns också förslag kring kompetensutvecklingsinsatser för 

vissa personalgrupper och det framgår inte i vilken mån detta avser några personalgrupper inom 

skolan.  

Kommunerna har haft möjlighet att påverka innehållet i handlingsplanen under framtagandet. 

Förvaltningen för förskola och grundskola anser att det är viktigt att kommunen framåt är en aktiv part 

när handlingsplanen ska omsättas i praktik för att omfattning och inriktning ska överensstämma med 

lokala behov, förutsättningar och nå rätt målgrupp. För skolnämndens del handlar det då exempelvis 

att utgå ifrån elevhälsans förebyggande och främjande uppdrag i skollagen och att det är elevhälsans 

professioner som främst är de som insatser riktas till.  

 

Beslutsunderlag 

FG Myndighet & Stöds tjänsteskrivelse, 2021-03-30 

Regional handlingsplan för suicidprevention 



 KUNGSBACKA KOMMUN 
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Beslutsförslag Region Halland, 2021-03-05 

Missiv, 2021-03-08 

 

Beslutet skickas till- 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

Maria Andersson     Frida Byrsten 

Skolchef      Chef Myndighet och stöd 



Från: Lotta Gradén 
Skickat: den 29 mars 2021 10:59 
Till: Gymnasium & Arbetsmarknad; Vård & Omsorg; Individ & Familjeomsorg; 

Förskola Grundskola; Teknik; Kultur & Fritid 
Kopia: Kommun 
Ämne: Sv: Remiss från Region Halland - Handlingsplan för suicidprevention 
 
Hej! 
Nu har vi fått klarläggande från Region Halland och stämt av med övriga Hallandskommuner om 

hanteringen av Handlingsplan för suicidprevention. Kommunerna kommer att anta yttranden om att ”X 

Kommun ställer sig bakom Region Hallands handlingsplan för suicidprevention och avser att följa 

planen i de delar som rör den egna kommunen...". För att KS ska kunna fatta beslut behövs yttrande 

från nämnderna som berörs av arbetet med suicidprevention i enlighet med planen. Nämnderna 

ombeds svara till KS senast den 7 maj, för att ärendet ska kunna tas till KS och skickas vidare till 

region Halland i juni.  

 

Lotta Gradén samordnar och svarar på frågor.  

 

Från Region Halland beskrivs bakgrunden till planen såhär: 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott gav 191023 i uppdrag åt Regionkontoret att tillsammans med berörda 
förvaltningar, kommuner och myndigheter under 2019-2020 ta fram en regional handlingsplan för 
suicidprevention. Detta föregicks av att Taktisk grupp Mitt i Livet gjort en kartläggning av hur region och 
kommuner arbetade med suicidprevention som presenterats för strategisk grupp. Under framtagandet 
av planen har Taktisk grupp Mitt i Livet, Taktisk grupp Barn, unga, familj samt Fokusgrupp Psykisk hälsa 
fått information om pågående arbete. I samtliga dessa grupper har funnits och finns representanter från 
kommunerna. 
  
När det gäller framtagandet av suicidpreventionsplanen har alla kommuner varit med i de olika 
arbetsgrupper där arbetet utförts och kommunerna har fått länsgemensamma medel från Nationell 
överenskommelse psykisk hälsa för detta. Regionkontoret har hållit ihop arbetet och för sin del av 
medlen finansierat projektledare Charlotte Sommar. 
  
För Falkenbergs del har bland annat MAS varit med i arbetsgruppen kring vårdkedja, samt 
utvecklingsledare i arbetsgrupp social hållbarhet. 
  
Utöver detta har projektledaren härifrån varit inbjuden till Halmstad kommun (okt) och Varberg 
kommun (april) för särskild dialog.  
  
När suicidpreventionsplanen ansågs tillräckligt klar skickades den på en synpunktsrunda (dock ej formell 
remiss) hösten 2020 till samtliga kommuner. Synpunkter har inkommit från alla kommuner utom 
Kungsbacka och Falkenberg vid det tillfället. 
  
Information om suicidpreventionshandlingsplanen gavs av Charlotte Sommer i socialchefsnätverket 2 
december 2020. Där beskrevs arbetet med att ta fram en plan, dess innehåll, arbetsgruppens förslag, och 
att den var ute på synpunktsrunda i alla kommuner, utskickade via funktionsbrevlådorna.  
  



Vid socialchefsnätverkets möte 17 februari 2021 presenterades förslag till Regional handlingsplan för 
suicidprevention då synpunktsrundan var avslutad. Planen överlämnades för omhändertagande av 
respektive kommun då det var så man ville hantera planen. 
  
I Region Halland har Hälso- och sjukvårdsutskottet vid två tillfällen fått information om planen under 
hösten 2020 och vintern 2021. Beslutsärende var uppe i HSU den 2 mars 2021 inför regionstyrelsen. 
I den missiv som skickades ut för någon vecka sedan framgår att Regionstyrelsen kommer att ta beslut 
om planen på onsdag denna vecka för egen del. [17 mars 2021] 
  

Med vänlig hälsning  

Lotta Gradén 

 

 

Lotta Gradén  

Specialist Kvalitet & Intern kontroll 
______________________ 

Kungsbacka kommun 

Kommunledningskontoret 

0300-83 42 30 

lotta.graden@kungsbacka.se 
 

 

 

 

 
 
 

Från: Kommun <kommun@kungsbacka.se>  
Skickat: den 15 mars 2021 11:34 
Till: Vård & Omsorg <vardochomsorg@kungsbacka.se>; Individ & Familjeomsorg 
<individochfamiljeomsorg@kungsbacka.se>; Förskola Grundskola 
<forskola.grundskola@kungsbacka.se>; Gymnasium & Arbetsmarknad 
<gymnasiumocharbetsmarknad@kungsbacka.se>; Kultur & Fritid <kulturochfritid@kungsbacka.se> 
Ämne: Remiss från Region Halland - Handlingsplan för suicidprevention 
 
Hej, 
 
Bifogar en inkommen remiss från Region Halland.  
 
Det formella remissutskicket till nämnderna (med sista svarsdag till kommunstyrelsen osv.) kommer att 
skickas ut när regionkontoret inkommit med ett förtydligande avseende remissperioden.  
 
Ansvarig handläggare vid kommunstyrelsens förvaltning är specialist internkontroll Lotta Gradén. 
 
Hälsningar 
Kristian Egstedt  

mailto:lotta.graden@kungsbacka.se
mailto:kommun@kungsbacka.se
mailto:vardochomsorg@kungsbacka.se
mailto:individochfamiljeomsorg@kungsbacka.se
mailto:forskola.grundskola@kungsbacka.se
mailto:gymnasiumocharbetsmarknad@kungsbacka.se
mailto:kulturochfritid@kungsbacka.se


Registrator 
______________________ 
Kungsbacka kommun 
Kommunledningskontoret 
0300-83 43 19 
kristian.egstedt@kungsbacka.se 
www.kungsbacka.se 
www.facebook.com/kungsbackakommun 
Värna om miljön! Behöver du skriva ut det här meddelandet? 
 
 
 
 
Från: info@kungsbacka.se <info@kungsbacka.se>  
Skickat: den 9 mars 2021 14:08 
Till: Kommun <kommun@kungsbacka.se> 
Ämne: Fördelat ärende från Kungsbacka direkt [2021KC22107] 
 

Hej! 

 
Här kommer ett meddelande som inkommit via Kungsbacka direkt. Om det finns tillhörande 
handlingar är de bifogade i detta mail. 
Meddelandenummer: 2021KC22107 
Reg.datum: 2021-03-09 10:57:41 

 
Innehåll 
Missiv om Framtagen regional handlingsplan för suicidprevention 
 
Hej. 
 
Översänder härmed Missiv gällande framtagen regional handlingsplan suicidprevention för 
antagande i er kommun. 
 
Bifogar tjänsteskrivelse för kännedom samt regional handlingsplan för suicidprevention för eget 
antagande. 
 
Med vänlig hälsning 
Maria Nilsson 
_______________________________________________________ 
 
[Logo] 
Maria Nilsson 
Utvecklingsstrateg 
Kvalitet inom hälso- och sjukvård 
 

mailto:kristian.egstedt@kungsbacka.se
http://www.kungsbacka.se/
http://www.facebook.com/kungsbackakommun
mailto:info@kungsbacka.se
mailto:info@kungsbacka.se
mailto:kommun@kungsbacka.se


Tel: 070-870 51 14 
E-post: Maria.Nilsson@regionhalland.se 
Besöksadress: Södra vägen 9, 30238 Halmstad 
www.regionhalland.se 
 
 
 
Så behandlar Region Halland dina personuppgifter - https://www.regionhalland.se/dataskydd 

 
 
Kundens namn: Maria Nilsson 
Kundens adress:  
Kundens telefonnummer:  
Kundens e-post: Maria.Nilsson@regionhalland.se 

Fastighetsbeteckning: : 
Var vänlig svara kunden och hantera frågan eller handlingen enligt förvaltningens rutin för 
diarieföring. Kungsbacka direkt överlämnar och stänger härmed meddelandet. 
 
Med vänlig hälsning 
Frida Westberg 

Samhällsvägledare 

Kungsbacka direkt – kommunens kundcenter  
Telefon: 0300-83 40 00  
info@kungsbacka.se  
www.kungsbacka.se/  
www.facebook.com/kungsbackakommun  
www.linkedin.com/company/kungsbacka-kommun/  
 
 
 
Från: Nilsson Maria RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD <Maria.Nilsson@regionhalland.se> 
Skickat: den 9 mars 2021 10:57 
Till: info@kungsbacka.se <info@kungsbacka.se>; kommunen@hylte.se <kommunen@hylte.se>; 
direkt@halmstad.se <direkt@halmstad.se>; ks@varberg.se <ks@varberg.se>; 
kommun@laholm.se <kommun@laholm.se>; kommun@falkenberg.se 
<kommun@falkenberg.se> 
Ämne: Missiv om Framtagen regional handlingsplan för suicidprevention 

Hej. 
Översänder härmed Missiv gällande framtagen regional handlingsplan suicidprevention för antagande i 
er kommun. 
Bifogar tjänsteskrivelse för kännedom samt regional handlingsplan för suicidprevention för eget 
antagande. 
Med vänlig hälsning 
Maria Nilsson 

mailto:Maria.Nilsson@regionhalland.se
http://www.regionhalland.se/
https://www.regionhalland.se/dataskydd
mailto:Maria.Nilsson@regionhalland.se
mailto:info@kungsbacka.se
https://www.kungsbacka.se/
https://www.kungsbacka.se/
https://www.facebook.com/kungsbackakommun
https://www.facebook.com/kungsbackakommun
https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQFM5BBJ2_l_mAAAAW_6fYJY_yxdrt6kZxuOZvq6bo5jHA7yHgz9aFHLNM8AHpCPCMaishJSmJ1hytc5Rt9eWSGauxI93S8UuhshjldGE0FI33E486iKk3qbpIeGY5vVy4bo-J8=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fkungsbacka-kommun%2F
mailto:Maria.Nilsson@regionhalland.se
mailto:info@kungsbacka.se
mailto:info@kungsbacka.se
mailto:kommunen@hylte.se
mailto:kommunen@hylte.se
mailto:direkt@halmstad.se
mailto:direkt@halmstad.se
mailto:ks@varberg.se
mailto:ks@varberg.se
mailto:kommun@laholm.se
mailto:kommun@laholm.se
mailto:kommun@falkenberg.se
mailto:kommun@falkenberg.se


_______________________________________________________ 
 

 

Maria Nilsson 
Utvecklingsstrateg 
Kvalitet inom hälso- och sjukvård 
Tel: 070-870 51 14 
E-post: Maria.Nilsson@regionhalland.se 
Besöksadress: Södra vägen 9, 30238 Halmstad 
www.regionhalland.se 

Så behandlar Region Halland dina personuppgifter - https://www.regionhalland.se/dataskydd  

mailto:Maria.Nilsson@regionhalland.se
http://www.regionhalland.se/
https://www.regionhalland.se/dataskydd
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Bakgrund 

Suicid är ett folkhälsoproblem som innebär såväl förlust av människoliv som påfrestningar för 

närstående, efterlevande och omgivningen i stort. Suicid är en folkhälsofråga som berör flera 
samhällsaktörer, och ett suicidförebyggande arbete behöver därför innehålla både  

befolkningsinriktade och individinriktade åtgärder.  

Suicidtalet (antal suicid per 100 000 invånare) i Halland för åren 2014-2018 var 14,5. Det är i 

nivå med suicidtalet i riket (1).

Framtagande 

Den regionala handlingsplanen har tagits fram genom ett processorienterat arbetssätt, 

där representanter för hälso- och sjukvård, kommuner, regional utveckling, 

myndigheter, civilsamhälle och brukarorganisationer medverkat.  Uppdraget har 

utgått från Regionstyrelsen och finansierats med medel ur den nationella 

överenskommelsen Psykisk hälsa. Arbetet inleddes med ett större rådslag där sex 

fokusområden lyftes fram. Arbetet kring dessa områden har sedan skett i mindre 

arbetsgrupper. 

Övergripande mål 

Syftet med en regional handlingsplan för suicidprevention är att skapa strukturer för 

ett långsiktigt, hållbart och samordnat suicidpreventivt arbete i Halland. 

Handlingsplanen ska fungera som ett stöd för verksamheterna för att stärka det 
gemensamma suicidpreventiva arbetet. På sikt är målet att antalet suicid och 

suicidförsök i regionen ska minska.  

Hur ska handlingsplanen användas? 

Handlingsplanen gäller under 2021-2025. En regional samordnarfunktion inrättas för 

att tillsammans med verksamheterna implementera handlingsplanen. Gemensam 

information om det suicidpreventiva arbetet publiceras på vårdgivarwebben.  

I handlingsplanen finns förslag om mål som går att genomföra inom befintliga 

strukturer. Planen innehåller också förslag om mål som innebär kostnader, då särskilt 

fokusområdet Kompetensutveckling.  

Uppföljning 

Indikatorerna i handlingsplanen följs årligen. Handlingsplanen ska utvärderas och 

revideras efter två och fem år.  



 

 

 

 
 
 
Fokusområden 

Handlingsplanen är indelad i sex fokusområden, som innefattar både befolknings-

inriktade preventiva insatser, insatser riktade till specifika riskgrupper och insatser till 

dem som behöver dem mest. Utgångspunkten är att suicidpreventiva insatser som 

består av flera olika komponenter har större chans att nå resultat (2). 

 

Att främja det friska och minska stigma 

Att främja det friska och verka för ett socialt hållbart samhälle innebär att arbeta för 

att alla ska kunna leva ett gott liv med god hälsa, och att sträva efter att minska 

skillnader i hälsa och livschanser. Arbetet med social hållbarhet innefattar flera kända 

riskfaktorer för suicid, såsom ojämlikhet i utbildning och ekonomiska möjligheter, 

ensamhet, diskriminering, våld och beroende. Det arbete som bedrivs för ett socialt 

hållbart samhälle inom såväl regionen, kommunerna, myndigheter och civilsamhälle 
bör därför ses som en förutsättning för det suicidpreventiva arbetet.  

Att öka kunskap och minska stigma är ett sätt att motverka utanförskap och 

diskriminering. Stigmat kring psykisk ohälsa och suicid är fortfarande utbrett och 

leder till negativa konsekvenser vad gäller såväl fysisk som psykisk hälsa, samt 

ojämlikhet i livschanser. Stigma och okunskap kan också leda till en osäkerhet hos 

omgivningen, som gör att man inte vågar fråga hur någon mår. I arbetet med att 

minska stigma och öka allmänhetens kunskap är såväl regionens, kommunernas, 
myndigheternas och civilsamhällets krafter nödvändiga. 

Mål:  

● Att minska påverkbara skillnader i hälsa genom främjande och 

förutsättningsskapande insatser. 

● Att stärka arbetet med att minska stigma och sprida kunskap om psykisk 

ohälsa och suicid till medborgare, civilsamhälle och näringsliv.  

Indikatorer:  

 Det hälsofrämjande arbetet följs i befolkningsinriktade enkäter på 

övergripande nivå.  

Regional 
handlingsplan för 
suicidprevention

Att främja det 
friska och minska 

stigma

Suicidprevention i 
fysisk miljö

Skolbaserad 
prevention

Kompetens-
utveckling

Stärkt vårdkedja 
och samverkan

Stöd till 
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Suicidprevention i fysisk miljö 

Att försvåra suicidhandlingar genom olika åtgärder i fysisk miljö är en intervention 

med stark evidens för att förebygga suicid (2) (3). Ett sådant arbete kan organiseras 

på olika sätt i kommunerna utifrån behov och förutsättningar, men det kan vara en 

fördel att en säkerhetssamordnare eller koordinator har en samordnande funktion. 

Arbetet organiseras på ett tydligt sätt i samverkan mellan berörda aktörer, som 

kommunernas förvaltningar för samhällsbyggnad, teknik, väg och park, kommunala 
bostadsbolag, Räddningstjänst, Trafikverket och polis. Kommunen har det 

huvudsakliga ansvaret. Det suicidpreventiva arbetet bör utgå från en analys av risker, 

både i planering och i befintlig miljö (4). 

 Mål:  

 Att alla kommuner har ett känt arbetssätt för att förebygga suicid i fysisk 
miljö.  

  
Indikator:  

 Antal kommuner som har ett känt arbetssätt för förebygga suicid i fysisk 

miljö.  

 

Skolbaserad suicidprevention 
Den vardagliga närmiljön har störst förutsättningar att förebygga psykisk ohälsa och 

identifiera personer med ökad risk för suicid. Hemmet och skolan är de två arenor 
som har en särställning som viktiga arenor i detta arbete. De senaste årens trend med 

ökande suicidtal i åldersgruppen 15-24 år (2) gör det angeläget att lyfta fram skolan 

som en särskilt viktig arena i den regionala handlingsplanen. Samverkan mellan skola 

och föräldrar är en därför viktig faktor för att uppnå resultat i det suicidpreventiva 

arbetet.   

Det finns behov av att stödja både elever, föräldrar och personal i skolan genom 

utbildningsinsatser i suicidpreventiva metoder. I det skolbaserade preventiva arbetet 

har ungdomsmottagningarna en viktig roll i sitt utåtriktade uppdrag. Det är också 

angeläget att fokusera på samverkan med aktörer såsom socialtjänst och polis. 

Regionen och kommunerna bör tillsammans ta fram en struktur för detta arbete. 

Mål: 

 Att skolbaserade suicidpreventiva program eller insatser implementeras.  

Indikatorer: 

 Andel skolor som implementerat skolbaserade preventionsprogram.  



 

 

 

 
 
 
 
Kompetensutveckling 

Medarbetare ska inom ramen för sitt kompetensområde och sin verksamhet kunna 

identifiera personer i risk och agera för att förhindra suicid. En förutsättning för det 

är att personalen har kännedom om den egna verksamhetens rutiner, samt stöd för 

att kunna följa dem. 

Olika målgrupper har olika behov av kompetensutveckling. Medarbetare på 

grundläggande nivå, till exempel inom viss verksamhet inom kommunerna och i viss 

hälso- och sjukvård, ska kunna identifiera, stödja och hänvisa suicidnära personer till 
rätt vård. I närsjukvården behöver medarbetare dessutom kunna bedöma och i viss 

mån behandla suicidalitet. Medarbetare i specialistpsykiatrisk vård ska, utöver 

ovanstående, kunna behandla och följa upp suicidnära personer. Medarbetare i akuta 

verksamheter behöver särskild kunskap om att möta personer i akut suicidal kris.  

 

De lärformer som används bör främja effektivt lärande och ha så hög evidens som 

möjligt utifrån de behov och lärmål som identifierats i verksamheten. De bör 

innefatta verksamhetens rutiner och främja samarbete mellan olika verksamheter.  

Regionen har ett ansvar för att stödja implementeringen och strukturen kring olika 

kompetensutvecklingsinsatser. Ytterst ansvarar dock varje verksamhet för att den 

egna personalens kompetensutvecklingsbehov tillgodoses. 

Mål:  

 Att det finns en regional struktur för kompetensutveckling.   

 Att medarbetare erbjuds kompetensutveckling i enlighet med planen.  

Indikatorer:  

 Andel medarbetare som erbjuds kompetensutveckling i enlighet med planen.  

• Identifiera, stödja, hänvisaGRUNDLÄGGANDE NIVÅ

• Identifiera, bedöma, hänvisa, ibland 
behandla och följa upp

NÄRSJUKVÅRD

• Identifiera, bedöma, behandla, följa upp, 
hänvisa

SPECIALISTPSYKIATRISK 
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

• Bedöma, agera, stödja, hänvisaAKUT NIVÅ



 

 

 

 
 
 
 
 
 
Stärkt vårdkedja och samverkan 

En fungerande vårdkedja och samverkan kräver att medarbetare har kunskap om 

suicidalitet, kunskap om sin egen och andra verksamheters uppdrag och ansvar, att 

det finns tydliga kanaler för kommunikation samt struktur för uppföljning av 

suicidnära personer. I vården kring suicidnära personer ska närstående så långt det är 

möjligt involveras i vården, och deras behov ska uppmärksammas.  

 

 

 

Mål:  

 att stärka samverkan mellan kommun, närsjukvård och psykiatri genom lokala 
samverkansforum.  

 att skapa gemensamt arbetssätt för bedömning, informationsöverföring och 
vårdövergångar av suicidnära personer, till exempel genom regional riktlinje 

eller sammanhållet vårdförlopp.  

 att stärka samverkan mellan larmcentral, räddningstjänst, polis, och ambulans 
i suicidrelaterade ärenden genom att en gemensam handbok tas fram.  

Indikatorer:  

 Lämpliga indikatorer får utgå från de arbetssätt som tas fram.  

Vårdkedja

Kunskap om 
suicidalitet

Kunskap 
om 

uppdrag/ 
ansvar

Kanaler för 
kommunikation

Struktur för 
uppföljning



 

 

 

 
 
 
 
 
 
Stöd till efterlevande 

Efterlevande till personer som avlidit i suicid har ett behov av stöd. Stödbehovet kan 

se olika ut beroende på den efterlevandes egna resurser, nätverk och situation. 

Erfarenheten av att ha en närstående som tagit sitt liv är en riskfaktor för psykisk 

ohälsa och suicidhandlingar (5). Efterlevandestöd ska därför ses som en 

suicidpreventiv insats.  

Mål: 

 Att en struktur för efterlevandestöd tas fram i samverkan mellan psykiatri, 
närsjukvård och andra berörda aktörer.  

 Att tillgängliggöra information till efterlevande om de stödmöjligheter som 
finns i vården, hos kommuner och civilsamhälle.  

 

Indikator:  

 Lämpliga indikatorer får utgå från den struktur för efterlevandestöd som tas 

fram.  
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Regionkontoret 

Hälso- och sjukvård 

Maria Nilsson 

Utvecklingsstrateg  

Beslutsförslag 

Datum 

2021-03-05 

Diarienummer 

RS160734 

Regionstyrelsen 

 
Beslutsförslag Anta framtagen regional handlingsplan 
för Suicidprevention 

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott föreslår regionstyrelsen besluta 
att  

 anta framtagen regional handlingsplan för suicidprevention. 

 kostnaden 900 tkr för en permanent samordningstjänst finansieras 
under 2021 med Hälso och sjukvårdens utvecklingsmedel och hanteras 
i ordinarie budgetprocess för 2022 och framåt. 

Sammanfattning 

Regionstyrelsens arbetsutskott gav 191023 i uppdrag åt Regionkontoret att 

tillsammans med berörda förvaltningar, kommuner och myndigheter under 

2019-2020 ta fram en regional handlingsplan för suicidprevention. 

 

Syftet med den framtagna regionala handlingsplanen för suicidprevention är 

att skapa förutsättningar för bättre samordning, struktur och hållbarhet över 

tid i det suicidpreventiva arbetet. På sikt är målet att antalet suicid och 

suicidförsök i Halland ska minska. 

 

För att omhänderta insatser i planen, stödja och samordna kunskapsstyrning, 

samt skapa förutsättningar för samordning och struktur över tid bör en 

permanent samordnarfunktion för det suicidpreventiva arbetet inrättas. 

Samordnarfunktionen behöver årligen finansieras med 900tkr, och funktionen 

ska tillhöra psykiatrin. 



 2 (3) 

 

Bakgrund 

Folkhälsomyndigheten är samordnade myndighet för suicidprevention och 
den nationella handlingsplanen för suicidprevention. Där föreslås att 
regionerna tar fram en regional handlingsplan som utgår från det nationella 
programmet för suicidprevention, och som beskriver både möjliga insatser 
och åtaganden från hälso och sjukvård, kommuner, myndigheter och 
civilsamhälle. För att stödja och samordna kunskapsstyrning och som stöd för 
lokalt och regionalt arbete föreslås vidare att alla regioner inrättar en regional 
samordnarfunktion.  
 

Regionstyrelsens arbetsutskott gav 191023 i uppdrag åt Regionkontoret att 
tillsammans med berörda förvaltningar, kommuner och myndigheter under 
2019-2020 ta fram en regional handlingsplan för suicidprevention. 
Framtagen plan syftar till att skapa förutsättningar för bättre samordning, 
struktur och hållbarhet över tid. För att möjliggöra detta bör en permanent 
regional samordnarfunktion inrättas. Detta ligger i linje med 
Folkhälsomyndighetens intentioner att ett långsiktigt arbete med struktur och 
samordning regionalt och lokalt är avgörande för att antalet personer som 
avlider i suicid ska minska. 
 

Ekonomiska konsekvenser av beslutet 

Beslutet innebär att kostnaden 900 tkr för en permanent samordningstjänst 
finansieras under 2021 med Hälso och sjukvårdens utvecklingsmedel och 
hanteras i ordinarie budgetprocess för 2022 och framåt. Det innebär en 
förstärkning av anslaget till psykiatrin. 
 

 

Regionkontoret 

Jörgen Preuss  
Regiondirektör  

Martin Engström  
Hälso och sjukvårdsdirektör 

   

Bilaga: 

Regional handlingsplan för suicidprevention 
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Styrelsens/nämndens beslut delges 

 Driftnämnden Psykiatri 
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Adress: Region Halland, Box 517, 301 80 Halmstad 

Besöksadress: Södra vägen 9 

Telefon: 035-13 48 00 Fax: 035-13 54 44  

E-post: regionen@regionhalland.se 

Webb: regionhalland.se 

Org. Nr: 232100–015 

 

Mottagare 

Kungsbacka kommun 

Varberg kommun 

Hylte kommun 

Falkenberg kommun 

Halmstad kommun 

Laholm kommun 

  

Datum 

2021-03-08 

Diarienummer 

RS160734 

 
Missiv 

Framtagen regional handlingsplan för suicidprevention. 

 

Översänder härmed framtagen regional handlingsplan suicidprevention för antagande i er 

kommun. Den regionala handlingsplanen har tagits fram genom ett processorienterat 

arbetssätt där representanter för hälso och sjukvård, kommuner, myndigheter, civilsamhälle 
och brukarorganisationer medverkat. 

Ärendet förväntas gå upp för politisk hantering i regionstyrelsen den 17 mars 2021 med 

följande förslag till beslut: 
”Regionstyrelsens Hälso och sjukvårdsutskott föreslår Regionstyrelsen besluta att  

anta framtagen regional handlingsplan för suicidprevention”. 

 

Bifogar tjänsteskrivelse för kännedom samt regional handlingsplan för suicidprevention för 

eget antagande. 

 

 

 

Regionkontoret 

Maria Nilsson 
Utvecklingsstrateg 
Kvalitet inom hälso och sjukvård 
Tfn mobil 0708 705114 

 
 

 

mailto:regionen@regionhalland.se


Från: Kommun 
Skickat: den 15 mars 2021 11:34 
Till: Vård & Omsorg; Individ & Familjeomsorg; Förskola Grundskola; 

Gymnasium & Arbetsmarknad; Kultur & Fritid 
Ämne: Remiss från Region Halland - Handlingsplan för suicidprevention 
Bifogade filer: Missiv.pdf; Tjänsteskrivelse regional handlingsplan suicidprevention.pdf; 

Regional handlingsplan för suicidprevention.pdf 
 
Hej, 
 
Bifogar en inkommen remiss från Region Halland.  
 
Det formella remissutskicket till nämnderna (med sista svarsdag till kommunstyrelsen osv.) kommer att 
skickas ut när regionkontoret inkommit med ett förtydligande avseende remissperioden.  
 
Ansvarig handläggare vid kommunstyrelsens förvaltning är specialist internkontroll Lotta Gradén. 
 
Hälsningar 
Kristian Egstedt  
Registrator 
______________________ 
Kungsbacka kommun 
Kommunledningskontoret 
0300-83 43 19 
kristian.egstedt@kungsbacka.se 
www.kungsbacka.se 
www.facebook.com/kungsbackakommun 
Värna om miljön! Behöver du skriva ut det här meddelandet? 
 
 
 
 
Från: info@kungsbacka.se <info@kungsbacka.se>  
Skickat: den 9 mars 2021 14:08 
Till: Kommun <kommun@kungsbacka.se> 
Ämne: Fördelat ärende från Kungsbacka direkt [2021KC22107] 
 

Hej! 

 
Här kommer ett meddelande som inkommit via Kungsbacka direkt. Om det finns tillhörande 
handlingar är de bifogade i detta mail. 
Meddelandenummer: 2021KC22107 
Reg.datum: 2021-03-09 10:57:41 

 
Innehåll 
Missiv om Framtagen regional handlingsplan för suicidprevention 
 

mailto:kristian.egstedt@kungsbacka.se
http://www.kungsbacka.se/
http://www.facebook.com/kungsbackakommun
mailto:info@kungsbacka.se
mailto:info@kungsbacka.se
mailto:kommun@kungsbacka.se


Hej. 
 
Översänder härmed Missiv gällande framtagen regional handlingsplan suicidprevention för 
antagande i er kommun. 
 
Bifogar tjänsteskrivelse för kännedom samt regional handlingsplan för suicidprevention för eget 
antagande. 
 
Med vänlig hälsning 
Maria Nilsson 
_______________________________________________________ 
 
[Logo] 
Maria Nilsson 
Utvecklingsstrateg 
Kvalitet inom hälso- och sjukvård 
 
Tel: 070-870 51 14 
E-post: Maria.Nilsson@regionhalland.se 
Besöksadress: Södra vägen 9, 30238 Halmstad 
www.regionhalland.se 
 
 
 
Så behandlar Region Halland dina personuppgifter - https://www.regionhalland.se/dataskydd 

 
 
Kundens namn: Maria Nilsson 
Kundens adress:  
Kundens telefonnummer:  
Kundens e-post: Maria.Nilsson@regionhalland.se 

Fastighetsbeteckning: : 
Var vänlig svara kunden och hantera frågan eller handlingen enligt förvaltningens rutin för 
diarieföring. Kungsbacka direkt överlämnar och stänger härmed meddelandet. 
 
Med vänlig hälsning 
Frida Westberg 

Samhällsvägledare 

Kungsbacka direkt – kommunens kundcenter  
Telefon: 0300-83 40 00  
info@kungsbacka.se  
www.kungsbacka.se/  
www.facebook.com/kungsbackakommun  
www.linkedin.com/company/kungsbacka-kommun/  

mailto:Maria.Nilsson@regionhalland.se
http://www.regionhalland.se/
https://www.regionhalland.se/dataskydd
mailto:Maria.Nilsson@regionhalland.se
mailto:info@kungsbacka.se
https://www.kungsbacka.se/
https://www.kungsbacka.se/
https://www.facebook.com/kungsbackakommun
https://www.facebook.com/kungsbackakommun
https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQFM5BBJ2_l_mAAAAW_6fYJY_yxdrt6kZxuOZvq6bo5jHA7yHgz9aFHLNM8AHpCPCMaishJSmJ1hytc5Rt9eWSGauxI93S8UuhshjldGE0FI33E486iKk3qbpIeGY5vVy4bo-J8=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fkungsbacka-kommun%2F


 
 
 
Från: Nilsson Maria RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD <Maria.Nilsson@regionhalland.se> 
Skickat: den 9 mars 2021 10:57 
Till: info@kungsbacka.se <info@kungsbacka.se>; kommunen@hylte.se <kommunen@hylte.se>; 
direkt@halmstad.se <direkt@halmstad.se>; ks@varberg.se <ks@varberg.se>; 
kommun@laholm.se <kommun@laholm.se>; kommun@falkenberg.se 
<kommun@falkenberg.se> 
Ämne: Missiv om Framtagen regional handlingsplan för suicidprevention 

Hej. 
Översänder härmed Missiv gällande framtagen regional handlingsplan suicidprevention för antagande i 
er kommun. 
Bifogar tjänsteskrivelse för kännedom samt regional handlingsplan för suicidprevention för eget 
antagande. 
Med vänlig hälsning 
Maria Nilsson 
_______________________________________________________ 
 

 

Maria Nilsson 
Utvecklingsstrateg 
Kvalitet inom hälso- och sjukvård 
Tel: 070-870 51 14 
E-post: Maria.Nilsson@regionhalland.se 
Besöksadress: Södra vägen 9, 30238 Halmstad 
www.regionhalland.se 

Så behandlar Region Halland dina personuppgifter - https://www.regionhalland.se/dataskydd  

mailto:Maria.Nilsson@regionhalland.se
mailto:info@kungsbacka.se
mailto:info@kungsbacka.se
mailto:kommunen@hylte.se
mailto:kommunen@hylte.se
mailto:direkt@halmstad.se
mailto:direkt@halmstad.se
mailto:ks@varberg.se
mailto:ks@varberg.se
mailto:kommun@laholm.se
mailto:kommun@laholm.se
mailto:kommun@falkenberg.se
mailto:kommun@falkenberg.se
mailto:Maria.Nilsson@regionhalland.se
http://www.regionhalland.se/
https://www.regionhalland.se/dataskydd


 

 

Datum 

2021-03-31 
Diarienummer 

2021-00002  

 
 

 
 

Förskola & Grundskola  
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Pågående anmälningsärenden hos Skolinspektionen och Barn- och 
elevombudet (Beo), inklusive ärenden som utreds inom Förskola & 
Grundskolas klagomålshantering per den 31 mars 2021. 

 

Nya ärenden 

Diarienummer Anmälan avser Inkom Handläggningsstatus 

2021-00407 Tingbergsskolan 

SI överlämnar klagomål 

för utredning. Avser 

bristande kommunikation.  

2021-03-16 Handläggning pågår.  

Hör samman med andra 

pågående ärenden.  

2021-00176 Furulidskolan 

Diskriminerande 

handlingar som ej 

handläggs av SI som 

avslutar ärendet.  

2021-01-28 Handläggs internt.  
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Avslutade ärenden  

Diarienummer Anmälan avser Inkom Handläggningsstatus 

2021-00126 Hedeskolan  

Skolinspektionen 

Ärendet rör trygghet och 

studiero, åtgärder mot 

kränkande behandling 

2021-01-20 Handläggning pågår, hanteras 

inom ramen för uppföljning av 

klagomålsärende 2020-01351 

Anstånd att svara beviljat av 

Skolinspektionen tom 5/3 pga 

planerad uppföljning. 

2021-03-26 SI avslutar ärende 

utifrån redovisade åtgärder.  

2020-01854 Älvsåkerskolan 

Skolinspektionen hänför 

ärendet till FG 

klagomålshantering samt begär 

svar hur klagomålet 

omhändertagits. 

Ärendet rör Stöd och särskilt 

stöd samt Kränkande 

behandling 

 

2020-12-02 

 

 

 
 

 

 

Handläggning pågår 

 

2021-01-21 FG har lämnat 

yttrande  

 

2021-03-03 SI avslutar ärende 

efter inkommen redovisning.  

2021-00228 Särö skola 

Klagomålsärende 

Behov av stöd 

2021-02-05 Avslutad 

2021-00257 Toråsskolan 

Behov av stöd 

2021-02-12 Avslutad. Utrett ej underlag för 

ingripande från huvudman.  
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Pågående ärenden 

Diarienummer Anmälan avser Inkom Handläggningsstatus 

    

2021-00177 Fullriggaren-Malevik 4-9  

Skolinspektionen 

Avser Arbete med att skapa 

trygghet. Generell situation på 

skolan.  

2021-01-29 Handläggning pågår, 

överlämnat från 

Skolinspektionen till 

huvudman att utreda 

Utredning ska redovisas för 

skolinspektionen 2 mars 

2020-01872 Klockaregårdens förskola,  

BEO (Barn- och elevombudet) 

Kränkande behandling 

2020-12-04 Handläggning pågår 

2020-12-15 

FG har lämnat yttrande till 

BEO 

2021-03-16 

BEO förelägger kommunen 

att vidta åtgärder för att 

uppfylla skollagens krav 

gällande kränkande 

behandling. Redovisas 15 

juni.  

2020-01351 Hedeskolan 4-6  

Trygghet, studiero och åtgärder 

mot kränkande behandling  

FG:s klagomålshantering 

2020-09-24 2020-10-21 

FG har utrett och fattat beslut 

om fortsatt uppföljning.  

2020-11-24, 2020-12-16 

Uppföljning pågår. 

2020-01416 Kollaskolan F-3 

FG:s klagomålshantering  

Rätt till utbildning, Stöd och 

särskilt stöd 

2020-10-06 2020-11-20 

FG har fattat beslut om 

åtgärder. 

2020-12-20, 2021-01-07 

Uppföljning pågår. 
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

2020-01560 Furulidskolan  

Barn- och elevombudet (BEO) 

Kränkande behandling 

  

2020-10-30 2020-11-26 

FG har lämnat yttrande. 

 

2020-12-08 

FG har lämnat 

kompletterande yttrande. 

2021-01-19 

BEO har fattat beslut om att 

FG ska tillse att rutiner 

efterföljs samt redovisa detta 

till BEO senast den 19 april 

2021 

 

2020-01783 Kollaskolan F-6/7-9 

Skolinspektionen  

Kränkande behandling samt Rätt 

till utbildning 

 

2020-11-23 2020-12-08 

FG har lämnat yttrande. 

2020-12-15 

FG ombeds att komplettera 

2021-01-27 

FG har lämnat komplettering 

till Skolinspektionen, 

inväntar beslut 

2021-03-11 

SI förelägger Kungsbacka  

kommun att vidta åtgärder på 

generell nivå och redovisa 11 

juni. 

2021-03-18 

BEO har prövat om det 

föreligger skäl att framställa 

skadeståndsanspråk och 

finner att det inte gör det.  
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

2020-01782 Kollaskolan 7-9  

Barn- och elevombudet (BEO) – 

Kränkande behandling  

2020-11-23 Handläggning pågår. 

2021-01-28 

BEO begär komplettering.  

2021-02-08 

Komplettering inlämnad 

2021-03-03 

BEO förelägger Kungsbacka 

kommun att senast 3 juni 

vidta åtgärder så att krav på 

att motverka kränkande 

behandling uppfylls.  

2020-00594 Gällingeskolan  

Skolinspektionen 

Behov av stöd 

2020-03-19 2020-02-01 

Skolinspektionen begär 

komplettering till 26 februari.  

2020-02-24  

Komplettering inlämnad 
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