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Förslag till beslut  

Nämnden för Förskola & Grundskola beslutar om åtgärder med anledning av Revisionsrapport – 

granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2020.  

Nämnden uppdrar åt förvaltningen för Förskola och Grundskola att återredovisa åtgärderna på 

nämndmöte 2021-10-31 

Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kungsbacka kommun har Ernst & Young AB granskat 

det systematiska arbetsmiljöarbetet avseende nämnden för Förskola och Grundskola.  

Granskningen visar att det är otydligt hur nämnderna arbetar med de av kommunfullmäktige antagna 

arbetsmiljömålen. Vidare visar granskningen att riskbedömningar görs vid förändringar i 

verksamheten men att det i flera fall saknas en angiven ansvarig person för de föreslagna åtgärderna. 

Granskningen visar även att det finns en riktlinje för fördelning av arbetsmiljöuppgifter. 

Kommunrevisionen noterar också att det systematiska arbetsmiljöarbetet har förbättrats avsevärt sedan 

granskningarna 2017 och 2019. Detta ses som en positiv utveckling. 

Inom ramen för granskningen har det identifierats ett antal utvecklingsområden. Kommunrevisionen 

rekommenderar nämnden för Förskola och Grundskola att i handlingsplaner för det systematiska 

arbetsmiljöarbetet tydliggöra vem som ansvar för åtgärderna. 

I svar till kommunrevisionen svara nämnden för Förskola och Grundskola att på vilka åtgärder som 

kommer att vidtas med hänsyn till rekommendationen, när dessa kommer att vidtas samt vilken 

verksamhet/funktions om kommer att ansvara för det. 

De åtgärder som kommer att vidtas för att följa rekommendationen är att: 

1. Informera samtliga chefsled om vikten av att tydliggöra vem som ansvarar för åtgärderna. 

2. HR-funktionen kommer regelbundet att kontrollera att samtliga åtgärder som registreras i 

Stratsys också har en namngiven ansvarig/funktion. 

Åtgärderna för att följa rekommendationerna kommer att påbörjas omgående och HR-funktionen 

kommer att ansvara för att dessa åtgärder genomförs. 



 KUNGSBACKA KOMMUN 

 2 (2) 

 

 

  

 

Beslutsunderlag 

Förskola och Grundskola, HR & Kommunikations tjänsteskrivelse, 2021-04-22 

Följebrev granskning SAM, FG 

Granskning Systematiskt arbetsmiljöarbete Kungsbacka kommun 2020 

Svar från nämnden Förskola och Grundskola på revisionsrapportens rekommendation 

Beslutet skickas till 

Beslutet skickas till kommunrevisorerna 

 

 

 

Maria Andersson     Helena Hellman  

Förvaltningschef     Personalchef 



 

 

 

Granskning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet - uppföljning 

Förvaltningen för Förskola och Grundskola 

Helena Hellman, personalchef förvaltning 

2020-10-28 

 

 





 

 

Frågor till förvaltningen för förskola och grundskola för att granska att det 

systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs ändamålsenligt. Följande frågor utgör 

underlag för granskningen: 

 

 Har kommunstyrelsen och granskade nämnder säkerställt en ändamålsenlig 

styrning av arbetsmiljöarbetet?  

o Framgår roller och ansvar för arbetsmiljöarbetet tydligt i 

arbetsmiljöpolicy och uppgiftsfördelning?  

o Hur säkerställs att riskanalyser genomförs på ett systematiskt sätt i 

verksamheterna?  

o Finns ändamålsenliga policys, handlingsplaner och rutiner för 

arbetsmiljöarbetet?  

 Har kommunstyrelsen och granskade nämnder säkerställt en ändamålsenlig 

uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet?  

 Har kommunstyrelsen och granskade nämnder säkerställt tillräckliga 

riskbedömningar och åtgärder avseende arbetsmiljön till följd av Covid 19-

pandemin?
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Har kommunstyrelsen och granskade nämnder säkerställt en ändamålsenlig 

styrning av arbetsmiljöarbetet?  

a. Framgår roller och ansvar för arbetsmiljöarbetet tydligt i 

arbetsmiljöpolicy och uppgiftsfördelning?  

Svar: Ja, både i uppgiftsfördelning från nämnd till rektor/förskolechef/enhetschef och 

översyn av uppgiftsfördelning medarbetare samt medarbetare med särskilda uppdrag. 

 

 

 

1 Vilka åtgärder har vidtagits för att tydliggöra hur målen för den 

organisatoriska och sociala arbetsmiljön bryts ned i verksamheterna och 

följs upp? 

 

Målen för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön förs idag in i systemverktyget 

Stratsys där övrig uppföljning sker. Det gör målen mer lättillgängliga för  

       respektive chef och underlättar uppföljning på en övergripande nivå.  

 

Informationsmaterial har tagits fram till cheferna att användas i både lokal samverkan 

LSG samt APT, se bilaga 1. 

I ABC-mallen (riskbedömning av förändringar i verksamhet) finns perspektiven 

organisatorisk och social arbetsmiljö med som en del för att säkerställa att dessa 

perspektiv finns med och följs upp, se bilaga 2. 

 

 

2 Har ytterligare åtgärder vidtagits för att utveckla arbetet med 

riskbedömningar? Har den organisatoriska och sociala arbetsmiljön inkluderats i 

riskbedömningarna? 
 

Under våren 2018 fick chefer och skyddsombud/LSG utbildning i riskbedömning.  
 

Cheferna har fått utbildning i systemverktyget Stratsys, där både frisk- och 

riskbedömningar läggs in tillsammans med planerade åtgärder. Kontinuerliga 

genomgångar görs för nya chefer/skyddsombud. 
 

Efter den medarbetarenkät som genomfördes i slutet av 2018, fick alla verksamheter i 

uppdrag att utifrån sina resultat, välja ut några prioriterade områden och göra 

frisk/riskbedömningar och utifrån dessa bestämma aktiviteter. Att på det sättet koppla 

ihop medarbetarenkäten med frisk/riskbedömning är ett sätt att utveckla arbetet med 

riskbedömningar ytterligare. 

 

 

3 Har en översyn gjorts av struktur för uppföljning av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet?  
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Både översyn av uppgiftsfördelning från nämnd till rektor/förskolechef/enhetschef och 

översyn av uppgiftsfördelning medarbetare samt medarbetare med särskilda uppdrag är 

genomförda. 

 

Från och med 2018 görs uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet i 

Kungsbacka kommuns styr- och ledningssystem Stratsys vilket tydliggör sambandet till 

övrig uppföljning på förvaltningen. Detta medför att förvaltningen lättare kan göra en 

analys av det övergripande systematiska arbetsmiljöarbetet men även på enhets- och 

verksamhetsnivå.  
 

En viktig del i uppföljningen är den checklista för uppföljning av arbetet med det 

Systematiska arbetsmiljöarbetet, som ligger med i Stratsys. Vid uppföljningen 2018 var 

svarsfrekvensen 88 %, vilket ger ett bra underlag för att bedöma vad som behöver 

arbetas vidare med. Resultatet av denna uppföljning har utmynnat i de två mål vi 

formulerat för 2019. 

 

 

 

4 Har en övervägning gjorts av behovet av åtgärder för att komma till 

rätta med ohälsotal i utsatta verksamheter? 

 

I arbetet med att komma till rätta med ohälsotal har vi hittills arbetat med anpassade 

insatser på förskolor med hög sjukfrånvaro utifrån respektive behov. 
 

Tillsammans har GR-kommunerna ett projekt, inom ramen för ESF, som heter 

HälsoGReppet. Projektet syftar till att stärka individers ställning på arbetsmarknaden 

genom att förebygga och förhindra sjukskrivningar som orsakas av psykisk ohälsa bland 

anställda inom kvinnodominerade arbetsplatser i Göteborgsregionen. Vi har deltagit i 

olika Hälsogreppsaktiviteter för att kunna hitta verktyg för fortsatt arbete att främja hälsa 

 

Under hösten 2019 genomför vi modul 4 i Sunt arbetslivs arbetsmiljöutbildning med 

temat att åtgärda och följa upp. I denna modul tar man upp arbetet med friskfaktorer, 

vilket ju är ett prioriterat målområde hos oss. 

 

Vi arbetar också utifrån intentionerna i HÖK 18, där vi definierat några viktiga 

arbetsområden, t.ex professionell gränssättning, som handlar om hur man ska hantera 

krav, resurser och uppdrag. Arbete görs också för att skapa bättre förutsättningar för 

utvärdering av olycksfalls- och tillbudsstatistik samt uppföljning av rastuttag under 

arbetsdagen. 

 

 

5 Har övergripande rutiner för arbetsmiljöarbetet utvecklats? 
Ja. Rutinerna utgår ifrån den modell Arbetsmiljöverket tagit fram för arbete med   

Systematiskt arbetsmiljöarbete; dvs Undersöka, Riskbedöma, Åtgärda och Följa upp. 

Dessa rutiner finns beskrivna på vårt intranät och understöds av systemverktyget 

Stratsys. 
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Sammanfattning 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kungsbacka kommun granskat det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. Granskningen har syftat till att bedöma om det systematiska 
arbetsmiljöarbetet bedrivs ändamålsenligt, det vill säga i enlighet med lagar, föreskrifter samt 
kommunfullmäktiges mål, riktlinjer och beslut.  

De huvudsakliga resultat som framkommit i granskningen är att:  

 Kommunfullmäktige i Kungsbacka kommun har antagit mål för arbetsmiljöarbetet. Det 
är dock inte tydligt hur granskade nämnder arbetar med arbetsmiljömålen eller hur de 
förväntas arbeta med dem. 

 Granskningen visar att riskbedömningar görs vid förändring i verksamheten. Det sker 
ingen återkommande, övergripande analys av risker för olycksfall och ohälsa. 
Riskbedömningar sker i två olika forum.  Vi menar att det medför en risk att det saknas 
en samlad och enhetlig bild av riskläget i kommunens verksamheter. Handlingsplaner 
för hantering av arbetsmiljörisker saknar i flera fall en angiven ansvarig person för de 
åtgärder som ska vidtas. 

 Det finns en riktlinje för fördelning av arbetsmiljöuppgifter. Denna kan förtydligas i några 
avseenden. I riktlinjen finns viss otydlighet i vem som ansvarar för att ta fram mål för 
arbetsmiljöarbetet. Riktlinjen kan förtydligas också avseende möjlighet att returnera 
arbetsmiljöansvar samt uppgiftsfördelning vid chefs frånvaro. Stickprov visar att det 
finns brister vad gäller chefers signering av sina arbetsmiljöuppgifter inom förvaltningen 
för Vård & Omsorg och Individ & Familjeomsorg. 

 Vad gäller kommunens arbetsmiljöarbete i förhållande till Covid-19-pandemin visar 
granskningen att en skarp uppmaning om hemarbete kom åtta månader efter det att 
statliga myndigheter uppmanat arbetsgivare att vidta åtgärder för att möjliggöra 
hemarbete. Vidare har det funnits brister i samordningen vad gäller att tillgodose 
skyddsmaterial. 

Den sammanfattade bedömningen efter genomförd granskning är att kommunstyrelsen delvis 
har säkerställt ett ändamålsenligt arbetsmiljöarbete och att granskade nämnder i stort 
säkerställt detsamma. Vi noterar och ser positivt på att det systematiska arbetsmiljöarbetet har 
förbättrats avsevärt sedan kommunrevisionen senast granskade och följde upp 
arbetsmiljöarbetet 2017 respektive 2019. Vi har dock inom ramen för granskningen identifierat 
ett antal utvecklingsområden och lämnar med anledning av detta nedanstående 
rekommendationer. 
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Vi rekommenderar kommunstyrelsen att: 

► Förtydliga hur nämnder förväntas arbeta med målen för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet.  

► Förtydliga chefers möjlighet att returnera arbetsmiljöuppgifter i riktlinjen för ansvars- 
och uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter. 

► Säkerställa en ändamålsenlig struktur i arbetet med att riskbedöma inom ramen för det 
systematiska arbetsmiljöarbetet, exempelvis genom att: 

o Tillse ett samlat system för hantering av riskbedömningar. 
o Tillse att risker för ohälsa analyseras regelbundet och ur ett helhetsperspektiv, 

det vill säga inte enbart i samband med förändringar i verksamheten.  
 Tillse att uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet förtydligas, genom att 

inbegripa också hur resultat av uppföljningen ska användas i kommande 
arbetsmiljöarbete.  

 Utreda möjligheterna till ökad transparens i det systematiska arbetsmiljöarbetet, 
exempelvis genom att tillse läsbehörighet i systemstöd för fackliga representanter och 
medarbetare.  

 Säkerställa att de risker som identifieras i samband med pandemin konsekvent åtföljs 
av skyndsamma åtgärder. 

 
Vi rekommenderar nämnden för Vård & Omsorg att:  

 Säkerställa att samtliga chefer inom förvaltningen signerar sitt arbetsmiljöansvar, samt 
att detta sker i det anvisade systemstödet.  

 I handlingsplaner för det systematiska arbetsmiljöarbetet tydliggöra vem som ansvarar 
för åtgärder.  

 
Vi rekommenderar nämnden för Individ & Familjeomsorg att:  

 Säkerställa att samtliga chefer inom förvaltningen signerar sitt arbetsmiljöansvar. 
 I handlingsplaner för det systematiska arbetsmiljöarbetet tydliggöra vem som ansvarar 

för åtgärder.  
 
Vi rekommenderar nämnden för Förskola & Grundskola att: 

 I handlingsplaner för det systematiska arbetsmiljöarbetet tydliggöra vem som ansvarar 
för åtgärder.  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Kommunrevisionen har bedömt att det är väsentligt att granska kommunens systematiska 
arbetsmiljöarbete. Granskningen avser kommunstyrelsen, nämnden för Vård & Omsorg, 
nämnden för Individ & Familjeomsorg samt nämnden för Förskola & Grundskola. I God 

revisionssed framgår de grunder som revisorerna använder när de bedömer ansvarstagande 
i styrelser och nämnder. Ansvarsgrunder som är aktuella i denna granskning är bland annat 
risken för brister i styrning och kontroll av verksamheten. Mer information om bakgrunden till 
granskningen finns i bilaga 1.  

1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att bedöma om det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs 
ändamålsenligt, det vill säga i enlighet med lagar, föreskrifter samt kommunfullmäktiges mål, 
riktlinjer och beslut.  

Granskningen inriktas på följande revisionsfrågor: 

 Har kommunstyrelsen och granskade nämnder säkerställt en ändamålsenlig styrning 
av arbetsmiljöarbetet? 

o Framgår roller och ansvar för arbetsmiljöarbetet tydligt i arbetsmiljöpolicy och 
uppgiftsfördelning? 

o Hur säkerställs att riskanalyser genomförs på ett systematiskt sätt i 
verksamheterna? 

o Finns ändamålsenliga policys, handlingsplaner och rutiner för 
arbetsmiljöarbetet? 

 Har kommunstyrelsen och granskade nämnder säkerställt en ändamålsenlig 
uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet? 

 Har kommunstyrelsen och granskade nämnder säkerställt tillräckliga riskbedömningar 
och åtgärder avseende arbetsmiljön till följd av Covid 19-pandemin? 

1.3. Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen som utgångs-
punkt för analys, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna kan hämtas från lagar och 
förarbeten eller interna regelverk, policys och fullmäktigebeslut. Kriterier kan också ha sin 
grund i jämförbar praxis eller erkänd teoribildning.  

I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av: 

 Kommunallagen (2017:725) som bland annat innehåller bestämmelser om styrelse och 
nämnders ansvar. 

 Arbetsmiljölagen (1977:1160). 
 Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1 och AFS 2015:4). 
 Kungsbacka kommuns policy för arbetsmiljö samt ytterligare styrande dokument för 

arbetsmiljöarbetet. 
Revisionskriterierna beskrivs mer utförligt i bilaga 2. 
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1.4. Metod 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier, intervjuer och fokusgrupper. 
Förteckning över dokument samt intervjupersoner finns i bilaga 3.  

1.5. Avgränsningar och ansvarig nämnd 

Granskningen avser kommunstyrelsen, nämnden för Förskola & Grundskola, nämnden för 
Vård & Omsorg samt nämnden för Individ & Familjeomsorg. Granskningen avgränsas i 
enlighet med ställda revisionsfrågor och till att avse berörda nämnder.  
 



 

6 
 

2. Styrning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

2.1. Vår bedömning 

  

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga 
att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Arbetsgivaren ska se till att det finns 
en tydlig, politiskt beslutad rollfördelning och att ansvariga chefer signerar sitt 
arbetsmiljöansvar. Arbetsgivaren ska också se till att riskanalyser av arbetsmiljön 
genomförs kontinuerligt och att åtgärder vidtas för att hantera identifierade risker. Därtill 
ska det finnas en policy som tydliggör övergripande målsättningar för arbetsmiljöarbetet 
samt rutiner som konkretiserar arbetet. Granskningen visar att dessa styrdokument finns 
på plats och efterlevs generellt, men att det finns vissa brister som redogörs för nedan. Vi 
bedömer att kommunstyrelsen delvis har tillsett en ändamålsenlig styrning av 
arbetsmiljöarbetet samt att granskade nämner i stort har tillsett detsamma.  
 
Granskningen visar att det finns en riktlinje för uppgiftsfördelning. Vi bedömer att denna 
kan förtydligas i några avseenden. I riktlinjen finns viss otydlighet i vem som ansvarar för 
att ta fram mål för arbetsmiljöarbetet. Riktlinjen kan förtydligas också avseende möjlighet 
att returnera arbetsmiljöansvar samt uppgiftsfördelning vid chefs frånvaro. Vidare visar 
stickprov att det finns brister vad gäller chefers signering av arbetsgivaransvar inom 
förvaltningen för Vård & Omsorg och Individ & Familjeomsorg. 
 
Granskningen visar att riskbedömningar görs vid förändring i verksamheten. Det sker 
ingen återkommande, övergripande analys av risker för olycksfall och ohälsa. 
Riskbedömningar sker i två olika forum. Vi menar att det medför en risk att det saknas en 
samlad och enhetlig bild av riskläget i kommunens verksamheter. Därtill visar 
granskningen att handlingsplaner för hantering av arbetsmiljörisker i flera fall saknar en 
angiven ansvarig person för de åtgärder som ska vidtas. Handlingsplanerna innehåller 
också i vissa fall åtgärder som daterar flera år bakåt i tiden utan att dessa markerats som 
slutförda.  
 
Granskningen visar att det finns mål för arbetsmiljöarbetet samt en arbetsgivarpolicy som 
inkluderar hälsa och arbetsmiljö. Det är dock inte tydligt hur granskade nämnder arbetar 
med arbetsmiljömålen eller hur de förväntas arbeta med dem. Kommunens rutiner för 
arbetsmiljöarbete dokumenteras i en särskild arbetsmiljömodul i ett verksamhetssystem. 
Där återfinns också styrdokument för arbetet. Av granskningen framkommer att fackliga 
representanter och medarbetare inte har åtkomst till systemet. Det gör att 
arbetsmiljöarbetet uppfattas som mindre transparent.  
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2.2. Iakttagelser 

 
2.2.1. Vision och budget 

Med utgångspunkt i kommunens vision 2030 har kommunfullmäktige beslutat om 
kommunövergripande mål med tillhörande fokusområden. I budget för 2020 finns inget mål 
som direkt avser arbetsmiljö. Till målet Ett medskapande samhälle och en öppen attityd har 
fullmäktige beslutat om fokusområdet Kungsbacka kommun är en attraktiv arbetsgivare med 

modiga och medskapande medarbetare och ledare. De kommunövergripande målen med 
fokusområden ska brytas ned till nämndmål. Nämnden för Vård & Omsorg samt nämnden för 
Individ & Familjeomsorg har beslutat om nämndmål med bäring på arbetsmiljö. Nämnden för 
Förskola & Grundskola har inte har gjort det1.  
 
2.2.2. Arbetsgivarpolicy 

Kommunfullmäktige beslutade 2019 om en arbetsgivarpolicy som utgör kommunens 
arbetsgivarpolitiska inriktning. Arbetsmiljö och hälsa är en del i policyn. Enligt policyn ska varje 
medarbetare vara medveten om och bidra till en god arbetsmiljö. Policyn tydliggör kommunens 
övergripande målsättningar för arbetsmiljön. Av policyn framgår inte hur nämnderna förväntas 
konkretisera policyn i sina respektive verksamheter.  
 
Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2020 om mål för arbetsmiljöarbetet som ska utgöra 
ett komplement till arbetsgivarpolicyn. Målen avser fysisk, digital, social och organisatorisk 
arbetsmiljö. Kommunstyrelsen ansvarar för att leda, samordna och följa upp målen för 
kommunens nämnder. Målen gäller även kommunens nämnder, men det framgår inte hur 
nämnderna förväntas arbeta med målen. I intervju uppges att aktiviteter ska formuleras utifrån 
arbetsmiljömålen. Vi har inom ramen för granskningen inte tagit del av några dokumenterade 
aktiviteter kopplade till målen.  
 
Målen ska utvärderas i juni 2021 och därefter vartannat år. Detta ska ske partsgemensamt. I 
intervjuer uppges att det är målformuleringarna som ska utvärderas enligt denna intervall. 
Målen i sig och aktiviteter kopplade till dem ska följas löpande i samband med ordinarie 
rapporteringstillfällen.  
 
Mål för det systematiska arbetsmiljöarbetet: 

 
1 Enligt uppgift har nämnden för Förskola & Grundskola påbörjat arbete med att i samverkan bryta ned 
arbetsmiljömålen.  

 Ingen ska drabbas av ohälsa eller skadas på grund av sitt arbete.  
 Sjukfrånvaron ska minska.  
 Alla chefer har kunskap om aktuell lagstiftning gällande arbetsmiljöområdet, samt 

dess tillämpning.  
 Alla medarbetare har möjlighet att ta de raster och pauser de behöver under 

arbetsdagen.  
 Medarbetarna upplever balans mellan krav och resurser i arbetet. 
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2.2.3. Roller och ansvar 

I det gemensamma reglementet för kommunstyrelsen och nämnder anges att nämnderna är 
anställningsmyndighet för all personal i förvaltningen, undantaget förvaltningschef som 
anställs av kommunstyrelsen. Nämnderna ansvarar för personalfrågor inklusive 
arbetsmiljöfrågor inom sina respektive verksamhetsområden.  
 
HR-kompetens finns dels vid den kommuncentrala HR-avdelningen, dels inom respektive 
förvaltning. Vård & Omsorg samt Individ & Familjeomsorg delar personalchef. Den 
kommuncentrala HR-avdelningen ansvarar för att hålla styrdokument uppdaterade. Av 
intervjuer framkommer att stödet från HR såväl centralt som inom förvaltningarna upplevs 
fungera väl.  
 
Kommunstyrelsen har beslutat om en riktlinje för ansvar och uppgiftsfördelning av 
arbetsmiljöuppgifter. Av riktlinjen framgår ansvar för arbetsmiljöarbetet fördelat från 
kommunfullmäktige och vidare ned till respektive chefsled fram till medarbetarnivå. 
 
Av riktlinjen framgår att respektive nämnd ska se till att konkreta arbetsmiljömål tas fram. 
Samtidigt anges att respektive förvaltningschef ska se till att det finns arbetsmiljömål och att 
dessa följs upp. Intervjuade menar att framtagande av mål är ett gemensamt ansvar mellan 
nämnd och förvaltning, men att det är nämnden som är formellt ansvarig för att mål finns.  
 
I riktlinjen anges att förvaltningschef ska se till att det av uppgiftsfördelningen framgår hur 
uppgiftsfördelningen ska se ut vid chefers sjukfrånvaro eller semester. Granskningen visar att 
detta inte framgår av uppgiftsfördelningen.  
 
Ansvar för arbetsmiljöuppgifter ska enligt lag signeras av ansvarig chef. I Kungsbacka kommun 
sker detta elektroniskt genom kommunens verksamhetssystem för diarieföring. Av intervjuer 
framkommer dock att det bland chefer finns viss osäkerhet kring hur signeringen sker. Chefer 
ska också kunna returnera arbetsmiljöuppgifter om chefen i fråga inte anser sig ha 
förutsättningar att ta ansvar för dem. Av riktlinjen för ansvar och uppgiftsfördelning framgår att 
enhetschef/rektor samt arbetsledare/biträdande rektor eller motsvarande ska returnera varje 
arbetsmiljöuppgift som de saknar befogenhet, kompetens eller resurser att utföra. För övriga 
chefsnivåer specificeras inte att det finns möjlighet att returnera arbetsmiljöuppgifter. Av 
intervjuer framgår att chefer känner till möjligheten att returnera arbetsmiljöuppgifter. 
Intervjuade enhetschefer ifrågasätter dock huruvida det är möjligt att i praktiken avsäga sig ett 
arbetsmiljöansvar. Det upplevs finnas en förväntan på respektive chef att acceptera 
arbetsmiljöuppgifterna oavsett chefens förutsättningar att genomföra dem. 
 
Stickprov av signerade uppgiftsfördelningar 

Inom ramen för granskningen har ett stickprov genomförts av tre uppgiftsfördelningar per 
granskad förvaltning. Vi har begärt ut ansvarig chefs signering av arbetsmiljöansvaret i syfte 
att granska om uppgiftsfördelningar mottagits och signerats.  
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Stickprovsgranskningen visar att ett särskilt 
boende inom förvaltningen för Vård & Omsorg 
har totalt fyra enhetschefer. Vi har inom ramen 
för stickprovet tagit del av signerad 
uppgiftsfördelning för tre av dessa. I ett av dessa 
signeringsdokument stämmer inte det angivna 
särskilda boendet med det boende som 
stickprovet avser. Vi noterar också att 
förvaltningen för Vård & Omsorg inte enbart 
använder den digitala signeringsfunktion som 
kommunen i stort uppges använda för signering 
av uppgiftsfördelning. Vissa av de 
signeringsdokument som vi tagit del av inom 

ramen för granskningen är i fysisk blankettform. Dessa blanketter har olika utföranden. För 
enheten ekonomi/analys har vi mottagit två signerade uppgiftsfördelningar, trots att enheten 
enligt kommunens webbplats enbart har en ansvarig chef. Från förvaltningen för Individ & 
Familjeomsorg har vi inte tagit del av signerad uppgiftsfördelning för en utav enheterna.  
 
2.2.4. Systemstöd för praktiskt utförande av arbetsmiljöarbetet 

För att upprätta en struktur för det systematiska arbetsmiljöarbetet använder kommunen 
systemstödet Stratsys med en särskild arbetsmiljömodul. I modulen finns ett årshjul som visar 
vad som ska genomföras inom ramen för arbetsmiljöarbetet. I årshjulet ingår följande punkter: 
 

 Årlig uppföljning 
 Tillbud 
 APT 
 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 
 Arbetsmiljörond/skyddsrond 
 Rutin vid kränkande särbehandling 
 Rutiner och handlingsplan för en drogfri arbetsplats 
 Olyckor/ohälsa och allvarligare tillbud 
 Utvecklingssamtal 

 
Intervjuade menar att systemstödet bidragit till en förbättrad systematik i arbetsmiljöarbetet. 
Som utvecklingsområde nämns att systemstödet inte skickar påminnelse om när en uppgift 
ska genomföras. En förvaltning har dock löst detta genom att lägga in aktiviteterna i kalendern 
kopplat till mailprogrammet. 
 
Enhetschefer och fackliga representanter ser det också som en brist att fackliga representanter 
och medarbetare inte har läsbehörighet i systemstödet. Detta uppges skapa merarbete, 
exempelvis där mötesprotokoll dokumenteras både i systemstödet och i ett pappersdokument 
för att medarbetare ska kunna ta del av information. Det medför också att olika förvaltningar 

Vård & Omsorg Enhet 1   
Enhet 2   
Enhet 3   

Förskola & 
Grundskola 

Enhet 1  .  
Enhet 2   
Enhet 3   

Individ & 
familjeomsorg 

Enhet 1  
Enhet 2  
Enhet 3  

Tabell 1: EY:s bedömning av genomförda 

stickprov avseende signering av 

arbetsmiljöansvar 
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kommunicerar utfall av möten på olika sätt och att handlingar sparas på olika platser. 
Intervjuade anser att det hade varit mer inkluderande gentemot medarbetare om även de 
kunde följa status på aktiviteter.  
 
2.2.5. Rapportering av olycksfall, ohälsa och tillbud 

En rutin finns för rapportering av olycksfall, ohälsa och tillbud. Av rutinen framgår att alla 
anmälningar av tillbud ska rapporteras av medarbetare. Av rutinen framgår vad som räknas 
som ett tillbud, allvarligt tillbud och olycksfall/ohälsa i arbetet.  
 
Sedan 2020 sker inrapportering av tillbud genom ett webbaserat informationssystem. Tidigare 
gjordes rapportering av tillbud genom en fysisk blankett. I intervjuer framkommer en enig bild 
om att användandet av informationssystemet har förbättrat förutsättningarna för rapportering 
av tillbud. Det är inte längre en risk att en anmälan om tillbud ska försvinna eller inte nå 
ansvarig chef. Intervjuade menar också att det webbaserade systemet ökar sannolikheten för 
att tillbud rapporteras.  
 
2.2.6. Arbete med riskanalyser 

Information om när och hur riskbedömningar ska göras finns på kommunens intranät. 
Riskbedömningar uppges genomföras löpande. Fysiska arbetsmiljörisker identifieras i 
samband med den arbetsmiljörond som ska genomföras minst en gång per år. Psykosociala 
arbetsmiljörisker uppges främst fångas upp i samband med utvecklingssamtal. I kommunen 
finns en mall för riskbedömning inför ändring i verksamhet. I mallen ska förändringar av 
verksamheten och eventuella risker beskrivas samt vilka åtgärder som avses vidtas. 
 
Vidare finns en mall finns för handlingsplan utifrån genomförd riskbedömning. I mallen ska 
anges vilket arbetsmoment som avses, vad som brister, vem som är ansvarig och vilka 
åtgärder som ska vidtas.  
 
Av intervjuer framkommer att riskbedömningar i huvudsak genomförs inför större förändringar 
i verksamheten och inför förändringar som anses ha en negativ inverkan på verksamheten. 
Intervjuade lyfter en medvetenhet om att riskbedömningar ska göras inför alla former av 
förändringar, men menar att detta är en resursfråga. Vidare uppges att medarbetarsamtal är 
ett forum för löpande riskanalys. Det finns en viss osäkerhet i förvaltningarna kring när 
riskbedömningar ska göras. Intervjuad förvaltningschef för Förskola & Grundskola menar att 
riskbedömningar sker i verksamheten löpande, men att förvaltningen kan bli bättre på att 
systematisera detta. Det saknas en rutin för genomförande av återkommande, heltäckande 
riskanalyser.  
 
Riskbedömningar sker också i verksamhetssystemet för inrapportering av tillbud. När ett tillbud 
rapporterats in i verksamhetssystemet ska en bedömning göras av allvaret i tillbudet samt 
sannolikheten att samma händelse inträffar igen. Kommunen uppges arbeta med att 
synkronisera de båda verksamhetssystemen.  
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Stickprov riskbedömning och handlingsplan för det systematiska arbetsmiljöarbetet 

Inom ramen för granskningen har stickprov genomförts avseende förekomst samt utformning 
av riskbedömningar och handlingsplaner för det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
Riskbedömning och handlingsplan för tre enheter per förvaltning har begärts in. I stickprovet 
har vi granskat om riskbedömning och handlingsplan finns för respektive enhet. Vidare har vi 
granskat om enheten har beaktat såväl fysiska som organisatoriska och sociala 
arbetsmiljörisker.  

 

  

Nämnd Enhet 
Riskbedömning Handlings-

plan EY:s kommentar 
Fysisk Organisatorisk 

& social 

VO 

Enhet 1  
    Flera pågående åtgärder i 

handlingsplanen saknar angiven 
ansvarig person. 

Enhet 2  
    Flera pågående åtgärder i 

handlingsplanen saknar angiven 
ansvarig person. 

Enhet 3  

    Flera pågående åtgärder i 
handlingsplanen saknar angiven 
ansvarig person. 

 Ett stort antal åtgärder daterar till 
2019.  

IF 

Enhet 1  
    Flera åtgärder i handlingsplanen 

saknar angiven ansvarig person. 

Enhet 2 
    Flera åtgärder i handlingsplanen, 

såväl pågående som avslutade, 
saknar angiven ansvarig person. 

Enhet 3  
    Samtliga åtgärder i handlingsplanen 

utom en saknar angiven ansvarig 
person.  

FG 

Enhet 1  

    Flera åtgärder i handlingsplanen, 
såväl pågående som avslutade, 
saknar angiven ansvarig person. 

 Vissa åtgärder daterar till 2019.  

Enhet 2      Samtliga åtgärder i handlingsplanen 
saknar angiven ansvarig person. 

Enhet 3      Bortfall* 

Tabell 2: EY:s bedömning av genomförda stickprov avseende förekomst av riskbedömning och 

handlingsplan för det systematiska arbetsmiljöarbetet.  

*Stickprovet bedömdes ej vara tillämpligt då enheten har en fristående huvudman. 
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3. Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

3.1. Vår bedömning 

3.2. Iakttagelser 

3.2.1. Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska enligt fullmäktiges riktlinje följas upp årligen. Av 
riktlinjen framgår att: 
 

 Nämnden ska se till att det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp 

 Förvaltningschef ska se till att det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp årligen.  

 
Uppföljning av arbetsmiljöarbetet utgör en del av årshjulet för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Av årshjulet framgår att uppföljningen ska baseras på en checklista. Frågor 
i checklistan avser exempelvis hur arbete med friskfaktorer genomförs, om utredning sker av 
allvarliga tillbud och om kunskap finns om de föreskrifter och policies för arbetsmiljöarbetet 
som gäller på arbetsplatsen. Respektive granskad nämnd följer upp arbetsmiljöarbetet utifrån 
checklistan en gång årligen.  
 
I Vård & Omsorgs samt i Förskola & Grundskolas uppföljningsrapporter saknas information 
om hur resultatet av uppföljningen ska hanteras. Förvaltningen för Förskola & Grundskola 
uppger att uppföljningsrapporten legat till grund för material som tagits fram inför 
arbetsplatsträffar. I Individ & Familjeomsorgs uppföljningsrapport finns viss information om hur 
resultatet av uppföljningen ska hanteras. Det är varken av rapporter eller intervjuer tydligt hur 
resultatet av uppföljning utifrån checklistan väver in i kommande års systematiska 
arbetsmiljöarbete.  
 
Den kommuncentrala HR-avdelningen ansvarar för att följa upp kommunens arbetsgivarpolicy. 
Då arbetsgivarpolicyn antogs i juni 2019 har den ännu inte följts upp.  
 
3.2.2. Uppföljning inom ramen för ordinarie uppföljning 

I delårsrapport per augusti sker uppföljning av det kommunövergripande arbetet kopplat till 
kommunens medarbetare. I uppföljningen nämns arbetsmiljöarbetet med anledning av 

Enligt arbetsmiljöverkets föreskrift ska arbetsgivaren årligen följa upp systematiken i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. Vi bedömer att kommunstyrelsen och granskade 
nämnder i stort säkerställt detta.  
 
Granskningen visar att uppföljning av arbetsmiljöarbetet utgör en del av kommunens 
årshjul för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Respektive nämnd tar årligen fram en 
uppföljningsrapport av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vi bedömer att systematiken i 
det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp i rapporterna. I rapporterna saknas dock en 
utförlig utvärdering av resultatet. Det är heller inte tydligt hur resultatet kopplas till 
kommande års arbetsmiljöarbete. 
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utbrottet av Covid-19. Arbetet uppges ha främjats av en god samverkan med 
arbetstagarorganisationerna och ha gett organisationen, chefer och medarbetare goda 
förutsättningar att hantera förändringar.  
 
I delårsuppföljningen redogörs också för de kompetensutvecklingsinsatser som genomförts för 
kommunens chefer. I delårsuppföljningen sker uppföljning av ett antal personalmått, bland 
annat andel medarbetare som arbetar heltid, personalomsättning och sjukfrånvaro. Resultatet 
för januari – juni 2020 jämförs med samma period föregående år. 
 
3.2.3. Medarbetarundersökning 

Från och med 2020 har kommunen gjort om sin struktur för medarbetarundersökningar. 
Tidigare genomfördes en större undersökning vartannat år. Numera genomförs en 
kommunövergripande medarbetarenkät årligen med frågor om hållbart 
medarbetarengagemang och i vilken grad en medarbetare är benägen att rekommendera 
kommunen som arbetsplats. Därutöver avser kommunen under 2021 påbörja arbete med så 
kallade pulsmätningar med frågor kopplat till hållbart medarbetarengagemang. Avsikten är att 
sådana pulsmätningar ska genomföras fyra gånger per år.  
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4. Riskbedömningar och åtgärder med anledning av Covid-19-

pandemin 
 

4.1. Vår bedömning 

 

4.2. Iakttagelser 

Av intervjuer framkommer att såväl chefer på olika nivåer som fackliga representanter anser 
att arbetsmiljöarbetet under pandemin överlag har fungerat väl. Extra samverkansgrupper på 
kommuncentral nivå har införts. Detta arbetssätt upplevs ha bidragit till dialog och förankring i 
arbetsmiljöarbetet. Strukturen i systemstödet för det systematiska arbetsmiljöarbetet, med 
rutiner och lathundar, anses ha varit till hjälp i arbetet under pandemin.  
 
I samband med hantering av Covid-19-pandemin har riskbedömningar genomförts så nära den 
berörda verksamheten som möjligt. Riskbedömningar har inte gjorts på kommuncentral nivå. 
HR centralt har istället fungerat som ett bollplank gentemot verksamheterna i arbetet med 
riskbedömningar. I intervju uppges att Vård & Omsorg samt Individ & Familjeomsorg har varit 
de förvaltningar som genomfört flest riskanalyser. Förvaltningarna uppges ha varit 
konsekventa i att genomföra riskbedömning före en förändring i arbetssätt, såsom användande 
av skyddsmaterial. 
 

Av arbetsmiljölagen framgår att arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att 
förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Covid-19-pandemin har 
medfört betydande risker för ohälsa bland medarbetare, inte minst i granskade nämnder. 
Under pandemin har ansvariga myndigheter kontinuerligt uppdaterat sina 
rekommendationer för arbetsplatser generellt samt för skolor, förskolor, inom hemtjänst 
samt på olika typer av omsorgsboenden.  
 
Utifrån kraven i arbetsmiljölagstiftningen och rådande rekommendationer bedömer vi att 
kommunstyrelsen delvis säkerställt tillräckliga åtgärder. Granskningen visar att en skarp 
uppmaning om hemarbete kom åtta månader efter det att statliga myndigheter uppmanat 
arbetsgivare att vidta åtgärder för att möjliggöra hemarbete. Medarbetare som hade 

möjlighet att arbeta hemifrån uppmanades dock att göra det från och med mars månad. Vi 
noterar således en skillnad i skärpa mellan dessa uppmaningar. Vi noterar också att det 
funnits brister i samordningen vad gäller att tillgodose skyddsmaterial.  
 
Vi bedömer att nämnden för Förskola & Grundskola, nämnden för Vård & Omsorg samt 
nämnden för Individ & Familjeomsorg i stort har vidtagit tillräckliga åtgärder. Nämnderna 
har säkerställt kontinuerliga riskbedömningar i verksamheterna kopplat till pandemin. 
Åtgärder har vidtagits i syfte att minska identifierade risker.  
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Granskningen visar att bedömning av riskfaktorer inom arbetsmiljö kopplat till Covid-19-
pandemin har gjorts i samtliga tre förvaltningar. Riskbedömningar med handlingsplan finns 
också på enhetsnivå. I tabellen nedan redovisas ett urval av identifierade risker och åtgärder 
från den förvaltningsövergripande riskanalysen med handlingsplan2. Vi noterar att status på 
åtgärder varierar, där vissa åtgärder inom Förskola & Grundskola är markerade som ej 
påbörjade. Aktiviteter har dockpåbörjats på enheterna. En plan för pandemiberedskap samt 
en handlingsplan vid eventuell bemanningsbrist har tagits fram.  
 
 

 Risk Åtgärd Status 
Ansvarig 

tjänsteperson 
framgår 

Individ & 
Familjeomsorg 

Misstänkt eller 
konstaterad smitta 
hos brukare eller 

klient 

Tillämpa basala hygienrutiner 
och följa rekommendationer Avslutad Nej 

Använda plexiglas Avslutad Nej 

Oro för smitta 
 

Kontinuerlig och tydlig information Pågående Nej 

Kontinuerlig och tydlig information 
Kontakt vikariecenter Avslutad Nej 

Vård & 
Omsorg 

Misstänkt eller 
konstaterad smitta 
hos kund/patient* 

Följa rekommendationer 
Folkhälsomyndigheten Avslutad Nej 

Förstärkt uppdrag hygienombud Pågående Ja 

Hygienutbildning för chefer och 
skyddsombud Avslutad Ja 

Användande av munskydd i 
samband med ansiktsnära vård Pågående Nej 

Förskola & 
Grundskola 

Misstänkt smitta hos 
barn/elever Basala hygienrutiner Pågående Nej 

Oro för smitta, ökad 
arbetsbelastning som 
följd av hantering av 

oro hos t.ex. föräldrar, 
barn/elever, oro för att 

bli förflyttad 

Tydlig fortlöpande information Pågående Nej 

Kontinuerlig dialog med närmaste 
chef Pågående Nej 

Gemensam dialog i 
arbetsgrupperna om rutiner och 
ambitionsnivå vid förändrad/låg 

bemanning 

Ej påbörjad Nej 

Minskad bemanning 
samt vikariebrist 

Se över organisering av 
undervisning för äldre Ej påbörjad Nej 

Se över organisering av 
undervisning för yngre år Ej påbörjad Nej 

Se över organisering av 
undervisning inom 

förskoleverksamheten 
Ej påbörjad Nej 

 
2 Vi har inom ramen för granskningen inte granskat de riskanalyser som genomförts på enhetsnivå under 
pandemin. 



 

16 
 

Tabell 3: EY:s sammanfattning av identifierade risker och utvalda åtgärder med anledning av 

arbetsmiljörisker kopplat till Covid-19-pandemin.  

* Inom förvaltningen för Vård & Omsorg har ett särskilt Covid-team inrättats inom 
hemsjukvården. Teamet har arbetat med samtliga brukare som varit misstänkt eller konstaterat 
smittade. I samband med detta genomfördes en särskild riskanalys. Under tiden som Covid-
teamet varit igång har veckovis uppföljning skett med ansvarig enhetschef. Vid dessa möten 
har medarbetare kunnat föra fram eventuella risker och åtgärder.  
 
Utöver de risker och åtgärder som framgår av ovan sammanställning har ett antal ytterligare 
risker framkommit vid intervjuer:  
 

► Ingen av de förvaltningar som ingår i granskningen har haft brist på skyddsmaterial 
under pandemin, annat än i undantagsfall. Att säkra tillgång till skyddsutrustning har 
dock varit tidskrävande för berörda enhetschefer. Inom förvaltningen för Förskola & 
Grundskola har enhetschefer själva fått säkra tillgång till skyddsutrustning, vilket varit 
tidskrävande och lett till önskemål om att kommunen centralt skulle samordna 
tillgången till skyddsutrustning.  

 
► I mars uppmanades medarbetare som hade möjlighet att arbeta hemifrån att göra det. 

I november, det vill säga åtta månader in i pandemin, beslutades att alla medarbetare 
som kan arbeta hemifrån ska göra det. 
 

► Inom förvaltningen för Individ & Familjeomsorg saknar vissa enheter hygienombud3. 
 

 
 
 
 
 

 
3 Ett hygienombud är en utsedd medarbetare med särskilt ansvar att förmedla information till övriga 
medarbetare om exempelvis hygienrutiner.  
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5. Samlad bedömning 

5.1. Bedömning utifrån revisionsfrågorna 

Revisionsfrågor Bedömning 

 Har kommunstyrelsen och granskade 
nämnder säkerställt en 
ändamålsenlig styrning av 
arbetsmiljöarbetet? 

 

Delvis. De styrdokument som krävs enligt 
Arbetsmiljöverket finns på plats. Det är dock otydligt 
hur nämnderna arbetar med mål för arbetsmiljön. 
Riktlinjen för uppgiftsfördelning kan förtydligas på ett 
antal punkter. Stickprov visar dessutom vissa brister 
vad gäller chefs signering av arbetsmiljöuppgifter. 
Strukturen för riskanalys kan förbättras för att 
säkerställa att risk för ohälsa analyseras övergripande 
och kontinuerligt och inte enbart vid förändring av 
verksamhet.  

 Har kommunstyrelsen och granskade 
nämnder säkerställt en 
ändamålsenlig uppföljning av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet? 

Ja, i stort. Uppföljning görs årligen, men kan förbättras 
genom att förtydliga hur resultat av uppföljningen ska 
tillämpas i kommande års arbete med den 
systematiska arbetsmiljön.   

 Har kommunstyrelsen och granskade 
nämnder säkerställt tillräckliga 
riskbedömningar och åtgärder 
avseende arbetsmiljön till följd av 
Covid 19-pandemin? 

Delvis. Riskbedömningar kopplade till Covid-19-
pandemin har genomförts på enhetsnivå och åtgärder 
har vidtagits. Kommunen beslutade dock om 
hemarbete i ett sent skede.   

 

5.2. Slutsatser 

Granskningen har syftat till att bedöma om det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs 
ändamålsenligt, det vill säga i enlighet med lagar, föreskrifter samt kommunfullmäktiges mål, 
riktlinjer och beslut. Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen delvis säkerställt 
detta samt att granskade nämnder i stort säkerställt detsamma. Vi noterar och ser positivt på 
att det systematiska arbetsmiljöarbetet har förbättrats avsevärt sedan kommunrevisionen 
senast granskade och följde upp arbetsmiljöarbetet 2017 respektive 2019. Vi har dock inom 
ramen för granskningen identifierat ett antal utvecklingsområden och lämnar med anledning 
av detta nedanstående rekommendationer. 
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Vi rekommenderar kommunstyrelsen att: 

► Förtydliga hur nämnder förväntas arbeta med målen för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet.  

► Förtydliga chefers möjlighet att returnera arbetsmiljöuppgifter i riktlinjen för ansvars- 
och uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter. 

► Säkerställa en ändamålsenlig struktur i arbetet med att riskbedöma inom ramen för det 
systematiska arbetsmiljöarbetet, exempelvis genom att: 

o Tillse ett samlat system för hantering av riskbedömningar. 
o Tillse att risker för ohälsa analyseras regelbundet och ur ett helhetsperspektiv, 

det vill säga inte enbart i samband med förändringar i verksamheten.  
 Tillse att uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet förtydligas, genom att 

inbegripa också hur resultat av uppföljningen ska användas i kommande 
arbetsmiljöarbete.  

 Utreda möjligheterna till ökad transparens i det systematiska arbetsmiljöarbetet, 
exempelvis genom att tillse läsbehörighet i systemstöd för fackliga representanter och 
medarbetare.  

 Säkerställa att de risker som identifieras i samband med pandemin konsekvent åtföljs 
av skyndsamma åtgärder. 

 
Vi rekommenderar nämnden för Vård & Omsorg att:  

 Säkerställa att samtliga chefer inom förvaltningen signerar sitt arbetsmiljöansvar, samt 
att detta sker i det anvisade systemstödet.  

 I handlingsplaner för det systematiska arbetsmiljöarbetet tydliggöra vem som ansvarar 
för åtgärder. 

 
Vi rekommenderar nämnden för Individ & Familjeomsorg att:  

 Säkerställa att samtliga chefer inom förvaltningen signerar sitt arbetsmiljöansvar. 
 I handlingsplaner för det systematiska arbetsmiljöarbetet tydliggöra vem som ansvarar 

för åtgärder.  
 

Vi rekommenderar nämnden för Förskola & grundskola att: 

 I handlingsplaner för det systematiska arbetsmiljöarbetet tydliggöra vem som ansvarar 
för åtgärder.  
 

 
  
Linnéa Johansson Rebecka Rask 
Verksamhetsrevisor Verksamhetsrevisor 
Ernst & Young AB Ernst & Young AB 
 
 
Liselott Daun 
Certifierad kommunal yrkesrevisor 
Kvalitetssäkrare 
Ernst & Young AB 
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Bilaga 1. Bakgrund 
Av 3 kap. 2 § arbetsmiljölagen (1977:1160) framgår att arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder 
som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Arbetsgivaren 
ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att 
arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö.  

Arbetsmiljöansvaret ligger i juridisk mening alltid på arbetsgivaren, i detta fall kommunen med 
dess styrelse och nämnder som ska tillse att det systematiska arbetsmiljöarbetet genomförs 
enligt lagar och föreskrifter. Kommunstyrelsen har det samlade ansvaret för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet i Kungsbacka kommun. Nämnderna ansvarar för personalfrågor och 
arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde med undantag för de frågor som anges särskilt 
i kommunstyrelsens reglemente.  

Kommunrevisionen genomförde år 2017 en granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
i kommunen4. Granskningen visade på flera utvecklingsområden. Exempelvis saknades mål 
för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Riskbedömningar och handlingsplaner 
genomfördes inte heller kontinuerligt och ur ett helhetsperspektiv. Under 2019 genomförde 
kommunrevisionen en uppföljning av granskningen. Uppföljningen visade att flertalet av de 
rekommendationer som riktats till kommunstyrelsen och som hade bäring på det övergripande 
arbetsmiljöarbetet i kommunen inte hade åtgärdats.  

De nämnder som granskades 2017 har identifierat fortsatta utmaningar i arbetsmiljön. 
Sjukfrånvaron är relativt hög inom nämnden för Förskola & Grundskola5 och nämnden för Vård 
& Omsorg6. Nämnden för Individ & Familjeomsorg7 har i sin budget för 2020 identifierat 
arbetsmiljö som ett utvecklingsområde, inte minst arbetet med organisatorisk och social 
arbetsmiljön.  

Den rådande Covid 19-pandemin har inneburit särskilda utmaningar i arbetsmiljöarbetet. För 
att personal inom särskilt utsatta verksamheter, såsom vård och omsorg och individ och 
familjeomsorg, ska kunna känna sig trygga på arbetsplatsen krävs regelbundna riskanalyser. 
Åtgärder behöver vidtas för att bemöta de risker som identifierats.  

Kommunrevisionen har mot bakgrund av ovanstående samt sin risk- och väsentlighetsanalys 
bedömt att det är väsentligt att granska kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. I God 

revisionssed framgår de grunder som revisorerna använder när de bedömer ansvarstagande 
i styrelser och nämnder. Ansvarsgrunder som är aktuella i denna granskning är bland annat 
risken för brister i styrning och kontroll av verksamheten. 
 
 
 

 
4 Granskningen omfattade kommunstyrelsen, nämnden för Vård & Omsorg, nämnden för Funktionsstöd 
samt nämnden för Förskola & Grundskola. 
5 6,2 procent totalt under 2019, men högre inom vissa verksamheter. Inom förskolan var sjukfrånvaron 
8,3 procent under 2019 
6 9,8 procent under 2019. 
7 Den tidigare nämnden för Funktionsstöd ingår numera i nämnden för Individ & Familjeomsorg. 
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Bilaga 2. Revisionskriterier 
 

Arbetsmiljölagen (1977:1160) 

Av 3 kap. 2 § arbetsmiljölagen framgår att arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs 
för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Arbetsgivaren skall 
systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att 
arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. I arbetsmiljölagens 3 kap. 3 § 
anges att arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden 
under vilka arbetet bedrivs och att arbetstagaren blir upplyst om de risker som kan vara 
förbundna med arbetet. Vidare skrivs i lagen att arbetsgivaren skall förvissa sig om att 
arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han eller hon har att iaktta för att 
undgå risker i arbetet. 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter 

För att tillse att arbetsmiljölagen följs och för att precisera kraven har Arbetsmiljöverket tagit 
fram föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) som gäller för alla 
arbetsgivare. Systematiskt arbetsmiljöarbete definieras i föreskrifterna som: ”arbetsgivarens 
arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa 
och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås”. 
 
I föreskrifterna nämns bland annat att det systematiska arbetsmiljöarbetet skall ingå som en 
naturlig del i den dagliga verksamheten och omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala 
förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön. Arbetsgivaren skall ge arbetstagarna och 
skyddsombuden möjlighet att medverka i arbetsmiljöarbetet och det skall finnas rutiner som 
beskriver hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska gå till. Föreskrifterna ställer också krav 
på att följande dokumentation ska finnas hos arbetsgivaren: 
 

 Arbetsmiljöpolicy 
 Rutiner 
 Uppgiftsfördelning 
 Riskbedömning som anger vilka risker som finns och om dessa risker är allvarliga 
 Instruktioner för riskhantering för risker som bedöms som allvarliga 
 Konsekvensbedömning 
 Handlingsplan för åtgärdande av risker som inte omedelbart kan åtgärdas 
 Sammanställning av skador och tillbud 
 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet skall följas upp årligen. Om arbetet inte fungerat bra skall 
det förbättras. I kommentarerna till AFS 2001:1 anges att arbetsgivaren kontinuerligt ska 
säkerställa att uppgiftsfördelningen i det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar bra och göra 
ändringar i fördelningen när det behövs.  
 
Vidare anges att uppgiftsfördelningen inte innebär att delegera ansvar. Arbetsmiljöansvaret 
ligger i juridisk mening alltid kvar på arbetsgivaren, som skall tillse att det systematiska ar-
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betsmiljöarbetet genomförs enligt lagar och föreskrifter. Arbetsgivaren, i detta fall kommunen 
med dess olika nämnder, kan inte göra sig av med sitt arbetsmiljöansvar genom att delegera 
uppgifter i verksamheten. Däremot är det nödvändigt för arbetsgivaren att fördela uppgifter i 
arbetsmiljöarbetet på personer i verksamheten för att kunna uppfylla sitt ansvar. De personer 
som får uppgifter i arbetsmiljöarbetet får därmed en intern skyldighet gentemot arbetsgivaren 
att utföra uppgifterna på ett sådant sätt som det är tänkt. 
 
I AFS 2001:1 anges att arbetsgivaren ska se till att arbetstagarnas kunskaper om arbetet och 
riskerna i arbetet är tillräckliga för att ohälsa och olycksfall skall förebyggas och en 
tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Vidare skrivs i kommentarerna till föreskriften att 
arbetsgivaren så tidigt som möjligt skall introducera arbetstagaren i arbetet samt att det är 
viktigt att arbetsgivaren säkerställer att introduktion och instruktionerna uppfattats på ett 
korrekt sätt. 
 
Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2015:4 trädde i kraft i mars 2016 i syfte att främja en god 
arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden 
i arbetsmiljön. Föreskriften innehåller krav på särskilda kunskaper avseende arbete med 
ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling. I föreskriften regleras särskilda 
organisatoriska och sociala faktorer som omfattas av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
Föreskriften anger också att arbetsgivaren ska ha dokumenterade mål för den organisatoriska 
och sociala arbetsmiljön. Målen ska syfta till att främja hälsa och öka organisationens förmåga 
att motverka ohälsa. Arbetsgivaren ska ge arbetstagarna möjlighet att medverka i arbetet med 
att ta fram målen och se till att arbetstagarna känner till dem. 
 
 



 

22 
 

Bilaga 3. Källförteckning 
Övergripande dokumentation 

 ABC-mall Riskbedömning vid ändring i verksamheten 
 Riktlinjer för ansvar och uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter 
 Lokalt samverkansavtal (2010) 
 Kungsbacka kommuns övergripande mål för arbetsmiljöarbetet 
 Arbetsgivarpolicy 
 Bild över årshjul för det systematiska arbetsmiljöarbetet 
 Kommunbudget 2020 
 Mall Handlingsplan för det systematiska arbetsmiljöarbetet 
 Rutin för inrapportering av olycksfall, ohälsa och tillbud 
 Olycksfall, tillbud och riskobservationer. Inklusive anmälan i KIA.  

 
Vård & omsorg 

 Momentanalys Covid 
 Riskanalys Covid-avdelning 
 Riskanalys Covid-teamet v. 19 
 Riskbedömning och handlingsplan Kvarboende, Kullavik 
 Riskbedömning och handlingsplan, verksamhetsutveckling 
 Riskbedömning och handlingsplan, Bedagården 
 Handlingsplan förändring i verksamhet 2020 
 Handlingsplan systematiskt arbetsmiljöarbete 2020 
 Uppföljningsrapport systematiskt arbetsmiljöarbetet 2019 

 
Förskola & Grundskola 

 Riskbedömning och handlingsplan, Gällinge förskola 
 Riskbedömning och handlingsplan, Hedeskolan 
 Handlingsplan förändring i verksamhet 2020 
 Handlingsplan systematiskt arbetsmiljöarbete 2020 
 Riskbedömning inför ändring i verksamheten 
 Uppföljningsrapport systematiskt arbetsmiljöarbetet 2019 
 Pandemiberedskap 
 Bemanning och lokaler vid krislägen. Riktlinjer för Förskola & Grundskola 

 

Individ & familjeomsorg 

 Riskbedömning och handlingsplan, IT och system 
 Riskbedömning och handlingsplan, Frillebo 
 Riskbedömning och handlingsplan, Personlig assistans 8178 
 Handlingsplan förändring i verksamhet 2020 
 Handlingsplan systematiskt arbetsmiljöarbete 2020 
 Riskbedömning inför ändring i verksamheten 
 Uppföljningsrapport systematiskt arbetsmiljöarbetet 2019 
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Intervjuade funktioner: 

 HR-chef, 20-12-07 
 HR-specialist, 20-12-07 
 Kommunchef, 20-12-07 
 Förvaltningschef Förskola & Grundskola, 20-12-07 
 Förvaltningschef Individ & Familjeomsorg, 21-01-12 
 Förvaltningschef Vård & Omsorg, 21-01-13 
 Fokusgrupp med medarbetare från Vård & Omsorg, 20-12-11 
 Fokusgrupp med medarbetare från Individ & Familjeomsorg, 20-12-11 
 Fokusgrupp med medarbetare från Förskola & Grundskola, 20-12-14 
 Gruppintervju med fackliga företrädare, 20-12-09 
 Kommunstyrelsens presidium 20-12-09 
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Nämnden för Förskola & Grundskola 

 

 

Revisionsrapport – Granskning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet   
Kommunrevisionen har vid sitt möte den 22 mars 2021 antagit bifogad revisionsrapport. 

Granskningens syfte har varit att bedöma om det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs 

ändamålsenligt, det vill säga i enlighet med lagar, föreskrifter samt kommunfullmäktiges 

mål, riktlinjer och beslut.  

Granskningsrapporten översänds med önskemål att senast den 22 maj 2021 erhålla svar från 

nämnden för Förskola & Grundskola på nedanstående frågeställningar med anledning av de 

rekommendationer som redovisas i rapporten. 

• Vilka åtgärder avser nämnden att vidta med anledning av den rekommendation som 

redovisas i rapporten? 

• När avser nämnden att vidta eventuella åtgärder med anledning av den 

rekommendation som redovisas i rapporten samt när planeras åtgärderna att vara 

genomförda? 

• Vilken verksamhet och/eller funktion i förvaltningen ansvarar för att genomföra 

beslutade åtgärder med anledning av de rekommendationer som redovisas i 

rapporten? 

Svaret på ovanstående frågor önskas elektroniskt till  

kommunrevision@kungsbacka.se senast den 22 maj 2021.  

 

För revisorerna i Kungsbacka kommun 

 

Birgitta Litsegård  Stefan Strömgren 

Kommunrevisionens ordförande Vice ordförande kommunrevisionen 



Från: Karin Iveroth <Karin.Iveroth@se.ey.com> 
Skickat: den 30 mars 2021 16:40 
Till: Kommun; Förskola Grundskola; Vård & Omsorg; Individ & Familjeomsorg 
Kopia: Lotta Gradén 
Ämne: Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet  
Bifogade filer: Följebrev granskning SAM, FG.pdf; Följebrev granskning SAM, IF.pdf; 

Följebrev granskning SAM, KS.pdf; Följebrev granskning SAM, VO.pdf; 
Granskning systematiskt arbetsmiljöarbete_Kungsbacka kommun 2020.pdf 

 
Hej! 
 
Översänder den av kommunrevisionen godkända granskningen avseende det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. 
 
Rapport med tillhörande följebrev översänds till kommunstyrelsen samt till respektive nämnd med 
önskemål att senast den 22 maj 2021 erhålla svar med anledning av de rekommendationer som 
redovisas i rapporten.  
 
 
 
Vänligen 
Karin 

  
--  

 

Karin Iveroth | Verksamhetsrevisor | Offentlig sektor  
  

Ernst & Young AB 

Parkgatan 49, 401 82, Göteborg, Sweden  

Office: +46732523360 | Karin.Iveroth@se.ey.com  

Website: http://www.ey.com/se 

 
 
 
___________________________________ 
The information contained in this communication is intended solely for the use of the individual or entity 
to whom it is addressed and others authorized to receive it. It may contain confidential or legally 
privileged information. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any disclosure, 
copying, distribution or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly 
prohibited and may be unlawful. If you have received this communication in error, please notify us 
immediately by responding to this email and then delete it from your system. EY is neither liable for the 
proper and complete transmission of the information contained in this communication nor for any delay 
in its receipt. 

mailto:Karin.Iveroth@se.ey.com
http://www.ey.com/se
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 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Kommunrevisionen - Grundläggande granskning 2020 

 

Förslag till beslut 

Nämnden för Förskola & Grundskolas beslutar om åtgärder med anledning av revisionsrapport för 

2020. I uppföljning av mål i nämndbudget 2021 kommer bedömning av måluppfyllelse av beslutade 

nämndmål göras i enlighet med de bedömningsalternativ som återfinns i kommunbudgeten. 

Sammanfattning av ärendet 

Ernst och Young, EY, har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en grundläggande 

granskning av nämnderna i Kungsbacka kommun. Syftet med granskningen har varit att ge revisorerna 

underlag för ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med 

kommunallagen och god revisionssed. I granskningen rekommenderas nämnden för Förskola & 

Grundskola att tillse att måluppfyllelsen i de antagna nämndmålen bedöms. EY konstaterar att 

Förskola och Grundskola har följt upp och kommenterat nämndmålen men att en bedömning av 

huruvida målen uppnåtts eller ej inte görs. 

 

I kommunrevisionens grundläggande granskning för 2019 konstaterades motsvarande rekommendation 

från Ernst och Young. I uppföljningen för 2020 års nämndbudget gjordes bedömning av nämndmål i 

augustiuppföljningen men inte i årsredovisningen. 

Åtgärder 

I den för 2021 antagna nämndbudgeten finns det utöver de fem kommungemensamma målen två 

nämndmål för Förskola & Grundskola. Till skillnad mot tidigare nämndbudgetar har nämnden från 

2020 beslutat om målvärden för indikatorer till stöd för bedömning av målfyllelsen. Det finns åtta 

indikatorer vardera för Utbildningen ska främja barns och elevers välmående och öka närvaron och 

Undervisningen ska utgå från positiva förväntningar för hög måluppfyllelse.  

 

Bedömning av måluppfyllelse sker vid två tillfällen under året, dels i samband med delårsrapport 

Augusti dels i årsredovisningen. Utgångspunkten för bedömningen av nämndmålen kommer vara att 

följa de bedömningsalternativ som finns för de kommungemensamma målen (Vi har nått målet, vi har 

inte nått målet men är på rätt väg, vi har inte nått målet).  
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Utöver detta kommer bedömningen kompletteras med beskrivande text till en eventuell avvikelse av 

utfallet för indikatorerna. Den samlade bedömning av måluppfyllelse kommer att genomföras i 

förvaltningens ledningsgrupp och utgör därefter ett underlag till nämnden. Bedömning av 

måluppfyllelse kommer att göras utifrån de underlag som finns för respektive mål. Det finns inom 

ramen för det systematiska kvalitetsarbetet och med genomförandeplaner utifrån nämndmålen ett 

kompletterande underlag av en mer kvalitativ karaktär som tillsammans med indikatorerna ger ett 

bredare underlag för den samlade bedömningen. 

 

Förvaltningen kommer för 2021 års uppföljning säkerställa rutinen för bedömning av måluppfyllelse 

för både augustiuppföljningen och årsredovisning. 

Beslutsunderlag 

Förskola & Grundskola tjänsteskrivelse, 2021-04-08 

Kungsbacka kommun, Grundläggande granskning 2020 

Beslutet skickas till 

Kommunrevisionen 

 

 

Maria Anderson  

Skolchef     



 Revisionsrapport 2020 

 Genomförd på uppdrag av revisorerna 

 Mars 2021 
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1. Sammanfattning 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en grundläggande granskning 
av nämnderna i Kungsbacka kommun. Syftet med granskningen har varit att ge revisorerna 
underlag för ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med 
kommunallagen och God revisionssed. Granskningen omfattar kommunstyrelsen och samtliga 
nämnder och har genomförts genom protokollsgranskning, skriftliga frågor och nämnddialoger 
med styrelsens och nämndernas presidier. I figuren nedan redovisas granskningens 
sammanställda bedömning per nämnd och styrelsen utifrån områdena styrning, uppföljning 
och intern kontroll. 

Figur 1. Sammanställd bedömning av kommunens nämnder och styrelsen 

 

Antal av styrelse/nämnder som säkerställt eller i huvudsak säkerställt tillräcklig 
styrning/uppföljning/kontroll i enlighet med kommunens styrmodell 
Antal av styrelse/nämnder/beredningar som delvis eller i viss utsträckning säkerställt tillräcklig 
styrning/uppföljning/kontroll i enlighet med kommunens styrmodell 
Antal av styrelse/nämnder/beredningar som inte eller i begränsad utsträckning säkerställt 
styrning/uppföljning/kontroll i enlighet med kommunens anvisningar 

 
I granskningen har förbättringsområden identifierats. Vi rekommenderar nämnden för 
förskola & grundskola samt nämnden för individ & familjeomsorg att:   

 Tillse att måluppfyllelsen för de antagna nämndmålen bedöms. 
 

Vi rekommenderar därtill nämnden för individ och familjeomsorg att: 

 Säkerställa att åtgärdsarbetet avseende nämndens ekonomi fortlöper enligt plan samt 
att arbetet tydligt följs upp och redovisas.  

  

Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi inga rekommendationer till övriga nämnder. 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

Enligt kommunallagen 12 kap. 1 § ska revisorerna årligen granska all verksamhet som bedrivs 
inom nämndernas verksamhetsområden i den omfattning som följer av God revisionssed. 
Styrelse och nämnders ansvar för verksamheten regleras i kommunallagen 6 kap. 6 §. Där 
framgår att nämnderna ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 
som fullmäktige bestämt, att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs 
på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Ytterligare beskrivning av bakgrunden framgår i bilaga 1. 

2.2. Syfte och revisionsfrågor 

Syftet med den grundläggande granskningen är att ge revisorerna underlag för 
ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med 
kommunallagen och God revisionssed1. Den grundläggande granskningen syftar till att 
besvara följande revisionsfrågor: 

 Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt att verksamheten bedrivs i 
enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt? 
 

 Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt en tillräcklig uppföljning och  
rapportering? Det vill säga i enlighet med kraven i kommunens styrmodell.  
 

 Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt en tillräcklig intern kontroll? 
Det vill säga i enlighet med kraven i kommunens styrmodell och kommunala 
anvisningar. 

2.3. Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen som utgångs-
punkt för analys, bedömningar och slutsatser. Revisionskriterierna kan hämtas ifrån lagar och 
förarbeten eller interna regelverk, policys och fullmäktigebeslut. Kriterier kan också ha sin 
grund i jämförbar praxis eller erkänd teoribildning. I denna granskning utgörs de huvudsakliga 
revisionskriterierna av: 

 Kommunallagen 6 kap. 1 §, om att kommunstyrelsen ska leda och samordna 
kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas verksamhet 

 Kommunfullmäktiges mål och fokusområden 
 Kommunspecifik styrmodell och andra kommunspecifika styrdokument 

 
Kommunens styrmodell beskrivs i bilaga 2. 
Granskningens källförteckning finns i bilaga 3. 

 
1 Kommunrevisionen har under 2020 även genomfört fördjupade granskningar och granskningar inom 
ramen för redovisningsrevisionen som utgör grund för ansvarsprövningen. 
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3. Granskningens utgångspunkter 
Avsnittet beskriver granskningens utgångspunkter utifrån krav på kommunstyrelse, nämnder 

och beredningar i kommunens styrmodell och anvisningar. 

Följande ramverk av revisionskriterier bygger på Kungsbacka kommuns styrmodell och 
anvisningar. Ramverket beskriver hur styrelsen och nämnderna ska arbeta med styrning, 
uppföljning och intern kontroll. Ramverket är utgångspunkten för de avvikelser som redogörs 
för i efterföljande kapitel. 

Utifrån styrmodellen och anvisningar är vår tolkning att styrelse och nämnder ska ha genomfört 
följande för att ha säkerställt dels att verksamhet och ekonomi styrs och följs upp utifrån de 
mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, dels ett tillräckligt internkontrollarbete: 

 Verksamhet bedrivs i enlighet med fullmäktiges mål och riktlinjer 
1. Nämndbudget fastställd i enlighet med styrmodellen  
2. Måluppfyllelse i arbetet med fullmäktiges och egna mål 

 
 Uppföljning och rapportering i enlighet med krav i styrmodell 

1. Målarbetet har följts upp per augusti och i årsredovisning 
2. Ekonomin har följts upp per april och augusti 
3. Om befarat underskott: Beslut om åtgärder 
4. Kommunstyrelsen: Tillräcklig uppsikt över kommunens nämnder och bolag2 

 
 Tillräckligt internkontrollarbete utifrån krav i anvisningar 

1. Arbetat fram och dokumenterat en riskanalys 
2. Fastställt internkontrollplan i enlighet med anvisningar  
3. Nämndbehandlat årets internkontrollrapport i samband med årsredovisning 

  

 
2 Innebörden av uppsiktsplikten definieras inte närmare i kommunens styrmodell eller 
kommunstyrelsens reglemente. Läs mer om granskningens utgångspunkter i bilaga 2. 
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4. Kommunstyrelsen 
I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser utifrån granskningens revisionskriterier. Därefter 

sammanfattas dialogen med styrelsens presidium. Kapitlet avslutas med våra bedömningar. 

4.1. Styrning 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell3. 

4.2. Uppföljning 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

4.2.1. Uppsikt över kommunens nämnder och bolag 

Inga avvikelser att notera för kommunstyrelsens uppsikt4.  

4.3. Intern kontroll 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll. 

4.4. Resultat av dialog med kommunstyrelsens presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit i revisionens 

dialog med kommunstyrelsens presidium. Dialogen hade revisorernas risk- och väsentlighets-

analys 2020 som utgångspunkt. 

 Mot bakgrund av rådande pandemi uppger presidiet att kommunens krisberedskap är 
god.  

 Organisationen på både politisk nivå och förvaltningsnivå beskrivs som robust. 
Presidiet uppger att styrelsen gemensamt beslutat att ej aktivera 
krisledningsnämnden då nödvändiga beslut kunnat fattas tack vare gott 
samarbete.  

 KSAU har under pandemin erhållit veckovisa uppdateringar. Kommunen har 
haft presskonferenser varje vecka där informationen sedan spridits vidare i lokal 
media.  

 Samverkan med Region Halland uppges ha förbättrats under krisen. 
Kommunen har haft löpande kontakt med regionen.   

 Kommunen har varit noga med att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer kring 
hemarbete.  

 Kommunens långsiktiga ekonomi beskrivs som en utmaning. Intäkterna växer 
långsammare än kostnaderna. De tillkommande statliga medel som kommunen 
erhåller på grund av rådande pandemi uppges underlätta för budgetåret 2021. Dock 
ser presidiet behov av ytterligare effektiviseringar och hushållning av ekonomiska 
medel på lång sikt. 

 
3 Kommunstyrelsen har inte antagit egna nämndmål. Kommunstyrelsens arbete med de 
kommunövergripande målen beskrivs men en bedömning av måluppfyllelsen görs inte. Det är därför 
inte tillämpligt att bedöma styrelsens måluppfyllelse i arbetet med de kommunövergripande målen. 
4 Vi noterar att uppsiktsplikten inte har konkretiserats eller definierats som en del av styrmodellen. 
Kommunrevisionen har i dialog med kommundirektör lyft frågan avseende kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt och ämnar fortsätta följa frågan.  
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 Presidiet beskriver att nämnden för individ & familjeomsorgs ekonomi fortfarande utgör 
en risk. Styrelsen erhåller rapportering månatligen från nämnden där nämndens 
handlingsplan för budget i balans följs upp. Uppföljningen visar att ekonomin är på rätt 
väg, däremot ser styrelsen ett fortsatt behov av tät uppföljning. Nämndens plan för 
budget i balans sträcker sig till 2022. 

 Presidiet uppger att bostadsbehovet utgör en utmaning för kommunen. Produktionen 
av bostäder matchar inte det behov som finns. Presidiet ser ett behov av att 
effektivisera processen för att kunna möta det ökande behovet.  

4.5. Bedömning och rekommendationer 

Vår bedömning är att kommunstyrelsen säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de 
mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Kommunstyrelsens arbete med de 
kommunövergripande målen har följts upp och kommenterats men en bedömning av 
måluppfyllelsen görs inte. Det är därför inte tillämpligt att bedöma styrelsens måluppfyllelse i 
arbetet med de kommunövergripande målen. Granskningen har inte visat på avvikelser i övrigt. 

Vår bedömning är att kommunstyrelsen säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i 
enlighet med styrmodell. Granskningen har inte visat på avvikelser. 

Vår bedömning är att kommunstyrelsen säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med 
anvisningar. Granskningen har inte visat på avvikelser. 

Vi bedömer att kommunstyrelsen utövat tillräcklig uppsikt över kommunens nämnder och bolag 
i enlighet med reglemente. 

Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi ingen rekommendation till kommunstyrelsen. 
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5. Byggnadsnämnden 
I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser utifrån granskningens revisionskriterier. Därefter 

sammanfattas dialogen med nämndens presidium. Kapitlet avslutas med våra bedömningar. 

5.1. Styrning 

Tre av fem nämndmål bedöms ha uppnåtts. Ett nämndmål bedöms inte ha uppnåtts men är 

på rätt väg5 och ett bedöms inte ha uppnåtts6. Inga avvikelser att notera i övrigt utifrån kraven 
i kommunens styrmodell. 

5.2. Uppföljning 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

5.3. Intern kontroll 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll. 

5.4. Resultat av dialog med nämndens presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser och utmaningar från revisionens dialog med nämndens 

presidium. Dialogen hade revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 2020 som utgångspunkt. 

 Presidiet uppger att pågående pandemi har haft stor effekt på nämndens arbete. Då 
nämnden är en myndighetsnämnd ska distansmöten inte ha varit ett alternativ. 
Däremot har presidiemöten genomförts på distans.  

 Samverkan med nämnden för teknik kan stärkas. Nämnden har haft som ambition att 
genomföra möten mellan nämndernas presidier under 2020. En utmaning som behöver 
hanteras i samverkan är remisstider.  

 I SKR:s servicemätning Insikt får Kungsbacka ett nöjd kund-index om 40 för 2019. 
Presidiet uttrycker missnöjdhet med resultatet och beskriver att arbetet med bättre 
bemötande och tillgänglighet pågår. Exempelvis arbetar förvaltningen för att förbättra 
sin kommunikation gentemot sökande, bland annat i de brev som skickas ut.  

 Situationen med kompetensförsörjning har under året förbättrats. Presidiet beskriver 
att de har lyckats behålla väsentlig personal i större utsträckning än tidigare år.  

 Byggnadsförvaltningen och förvaltningen för miljö & hälsoskydd slogs den 1 januari 
2020 samman till en förvaltning. Presidiet beskriver att omorganisationen har fungerat 
väl och att den har haft en positiv effekt på nämndens arbete avseende exempelvis 
remisstider.  

5.5. Bedömning och rekommendationer 

Vår bedömning är att nämnden i huvudsak har säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet 
med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Nämnden har en medelgod 
måluppfyllelse. Granskningen har inte visat på avvikelser i övrigt. 

Vi bedömer att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet 
med styrmodell. Granskningen har inte visat på avvikelser. 

 
5Nämndmålet: Byggnadsnämnden ska öka och stärka relationen med företagare. 
6Nämndmålet: Öka kundnöjdheten för byggnadsnämnden. 
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Vi bedömer vidare att nämnden säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med 
anvisningar. Granskningen har inte visat på avvikelser. 

Utifrån granskningens lämnar vi ingen rekommendation till byggnadsnämnden.  

  



 

9 

 

6. Nämnden för förskola & grundskola 
I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser utifrån granskningens revisionskriterier. Därefter 

sammanfattas dialogen med nämndens presidium. Kapitlet avslutas med våra bedömningar. 

6.1. Styrning 

Måluppfyllelsen för 2020 för de två nämndmålen har inte bedömts7. Inga avvikelser att notera 
i övrigt utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

6.2. Uppföljning 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

6.3. Intern kontroll 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll. 

6.4. Resultat av dialog med nämndens presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser och utmaningar från revisionens dialog med nämndens 

presidium. Dialogen hade revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 2020 som utgångspunkt. 

 Pågående pandemi har fått stora konsekvenser för nämndens verksamhet, främst 
avseende personal. 

 Hög korttidssjukfrånvaro mot bakgrund av rekommendationerna från 
Folkhälsomyndigheten har medfört hög sjukfrånvaro på ett antal arbetsplatser.  

 I det fall sjukfrånvaron av personal varit högre än sjukfrånvaron bland barn 
och elever har detta medfört att det ställts högre krav på flexibilitet och 
ändrade arbetssätt för medarbetare.  

 Förvaltningen införde ett vikariestopp för förskolorna för att säkra tillgången på 
vikarier till vård- och omsorgsförvaltningen vilket fick konsekvenser för 
verksamheterna.  

 Förvaltningen lånade även ut fyra skolsköterskor för att arbeta under ett par 
månader i vård- och omsorgsförvaltningen. Detta i syfte att säkra 
sjuksköterskekompetensen. 

 Presidiet beskriver att ett arbete pågår för att höja måluppfyllelsen samt att minska 
skillnaden mellan flickor och pojkars skolresultat. Nämnden har i budget fört in ett mål 
med tillhörande fokusområden. Målet har gett förvaltningen ett tydligt uppdrag att 
arbeta med ökad måluppfyllelse utifrån perspektiven kön och socioekonomiska 
förutsättningar. 

 Presidiet identifierar nämndens ekonomi som en framtida utmaning. I nuläget har 
nämnden tillräckliga resurser. Däremot ser presidiet att detta kommer att förändras, 
något som medför krav på effektiviseringar i verksamheten.  

6.5. Bedömning och rekommendationer 

Vår bedömning är att nämnden delvis säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de 
mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Nämnden gör ingen konkret bedömning av 
sin måluppfyllelse. Granskningen har inte visat på avvikelser i övrigt. 

 
7 Arbetet med nämndmålen har följts upp och kommenterats men en bedömning av huruvida målen 
uppnåtts eller ej görs inte.  
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Vi bedömer att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet 
med styrmodell. Granskningen har inte visat på några avvikelser. 

Vår bedömning är att nämnden säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med 
anvisningar. Granskningen har inte visat på några avvikelser.  

Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi nämnden för förskola & grundskola att: 

 Tillse att måluppfyllelsen för de antagna nämndmålen bedöms. 
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7. Nämnden för gymnasium & arbetsmarknad 
I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser utifrån granskningens revisionskriterier. Därefter 

sammanfattas dialogen med nämndens presidium. Kapitlet avslutas med våra bedömningar. 

7.1. Styrning 

Tre av fyra nämndmål bedöms inte ha uppnåtts men är på rätt väg. Ett nämndmål bedöms ha 
uppnåtts. Inga avvikelser att notera i övrigt utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

7.2. Uppföljning 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

7.3. Intern kontroll 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll. 

7.4. Resultat av dialog med nämndens presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser och utmaningar från revisionens dialog med nämndens 

presidium. Dialogen hade revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 2020 som utgångspunkt. 

 Pågående pandemi har haft stora konsekvenser för nämndens verksamhet.  
 Gymnasieskolan beskrivs ha hanterat omställningen till digital undervisning väl. 

Presidiet identifierar dock gymnasiesärskolan som en extra sårbar verksamhet 
mot bakgrund av att personalkontinuitet i denna verksamhet är särskilt viktigt.  

 Närvaron i gymnasiet uppges ha varit högre under 2020 jämfört med tidigare 
år. 

 De elever som inte har möjlighet att nyttja digital undervisning hemifrån har 
tillåtits att vara i skolan.  

 Presidiet identifierar att kompetensförsörjning inom vissa lärarkategorier är en 
utmaning. 

 På grund av pandemin tvingades nämnden intensifiera arbetet med digitalisering. 
Presidiet uppger att det fortfarande finns utvecklingsområden vad gäller IT-kompetens 
inom verksamheten. 

7.5. Bedömning och rekommendationer 

Vår bedömning är att nämnden delvis säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de 
mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Nämnden har en begränsad 
måluppfyllelse. Granskningen har inte visat på avvikelser i övrigt. 

Vi bedömer att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet 
med styrmodell. Granskningen har inte visat på några avvikelser. 

Vi bedömer vidare att säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med anvisningar. 
Granskningen har inte visat på avvikelser.  

Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi ingen rekommendation till nämnden för 
gymnasium & arbetsmarknad.  
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8. Nämnden för individ & familjeomsorg 
I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser utifrån granskningens revisionskriterier. Därefter 

sammanfattas dialogen med nämndens presidium. Kapitlet avslutas med våra bedömningar. 

8.1. Styrning 

Måluppfyllelsen för 2020 för de fyra nämndmålen har inte bedömts8. Inga avvikelser att notera 
i övrigt utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

8.2. Uppföljning 

Nämnden dras sedan tidigare år med större budgetunderskott. Under 2019 anlitades en 
konsult i syfte att ta fram en handlingsplan för effektiviseringar i verksamheterna. 
Besparingsplanen ligger till grund för nämndens åtgärdsplan för budget i balans. Nämnden 
antog i februari 2020 åtgärdsplanen9. Planen innefattar bland annat 10 kostnadsberäknade 
aktiviteter fördelat på 6 områden samt aktiviteter för samtliga verksamheter. Åtgärder har 
vidtagits inom olika verksamheter och på olika nivåer. Målet är att nämnden ska ha en budget 
i balans och relevant nettokostnadsavvikelse10 senast vid årsskiftet 2022/2023.  

Nämnden har under 2020 tagit del av månatliga ekonomiska uppföljningar och uppföljning av 
åtgärdsplan. Prognostiserade helårsunderskott för 2020 uppgår per augusti 2020 till 28 mkr 
vilket är en minskning från april där underskottet prognostiserades till 44 mnkr. Nämnden har 
trots beslutade besparingar inte en budget i balans 2020 och redovisar ett resultat per helår 
om -6,7 miljoner kronor.  

Inga avvikelser att notera i övrigt utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

8.3. Intern kontroll 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll. 

8.4. Resultat av dialog med nämndens presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser och utmaningar från revisionens dialog med nämndens 

presidium. Dialogen hade revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 2020 som utgångspunkt. 

 Pågående pandemi har haft stora konsekvenser för nämndens verksamhet.  
 Nämnden har vid varje sammanträde erhållit uppföljning om förvaltningens 

arbete och status utifrån pandemin.  
 Förflyttningen av daglig verksamhet in till särskilt boende har haft stor påverkan 

på målgruppen. Presidiet uppger att det finns ett stort förtroende gentemot 
förvaltningens bedömningar avseende öppning respektive nedstängning av 
verksamheterna.  

 
8 Arbetet med nämndmålen har följts upp och kommenterats men en bedömning av huruvida målen 
uppnåtts eller ej görs inte.  
9 Nämnden har även sedan tidigare (september 2018) antagit en handlingsplan för att nå en budget i 
balans, men den ska inte ha gett förväntat resultat. 
10 Nettokostnadsavvikelse avser avvikelsen mellan verksamhetens nettokostnad och den statistiskt 
förväntade kostnaden utifrån strukturella förutsättningar. 
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 Det finns utmaningar kopplade till lokalförsörjning inom nämndens 
verksamhetsområden. Detta gäller såväl tillgång till ordinära hyreslägenheter som 
referensbostäder, toleransboenden och bostad med särskild service. Kostnader för 
externa placeringar har också identifierats som en betydande ekonomisk risk för 
nämnden. En ny medarbetare har anställts för att arbeta med lokalförsörjning. Därtill 
uppger presidiet att en konkurrensutsättningsplan11 ska antas, vilken ska tydliggöra hur 
arbetet ska ske.  

 Presidiet beskriver att kompetensförsörjning, främst inom socialtjänsten, är en fortsatt 
utmaning. Det pågår enligt uppgift ett kommuncentralt arbete kring detta. 

8.5. Bedömning och rekommendationer 

Vår bedömning är att nämnden delvis säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de 
mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Nämnden gör ingen konkret bedömning av 
sin måluppfyllelse. Granskningen har inte visat på avvikelser i övrigt. 

Vår bedömning är att nämnden delvis har en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet 
med styrmodell. Vi konstaterar att nämnden har väsentliga ekonomiska utmaningar sedan flera 
år tillbaka. Nämnden har antagit en handlingsplan vilken innefattar kostnadsberäknade 
aktiviteter fördelat på flera områden samt aktiviteter för samtliga verksamheter. Nämnden har 
trots beslutade besparingar inte en budget i balans 2020. Målet är att nämnden ska ha en 
budget i balans och relevant nettokostnadsavvikelse senast vid årsskiftet 2022/2023.  

Vår bedömning är att nämnden säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med 
anvisningar. Granskningen har här inte visat på avvikelser.  

Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi nämnden för individ & familjeomsorg att: 

 Tillse att måluppfyllelsen för de antagna nämndmålen bedöms. 
 Säkerställa att åtgärdsarbetet avseende nämndens ekonomi fortlöper enligt plan samt 

att arbetet tydligt följs upp och redovisas.  
  

 
11 Förvaltningen fick i uppdrag att ta fram en konkurrensutsättningsplan under 2020. Arbetet med denna 
beräknades initialt vara klar för beslut i nämnd i juni. Arbetet med konkurrensutsättningsplanen har följts 
upp av nämnd på samtliga sammanträden mars-juni. Nämnden beslutade i juni 2020 att inte ge 
förvaltningen ett inriktningsbeslut, utan nämnden avvaktar för ytterligare diskussion och dialog till 
hösten. Vilken ekonomisk effekt en eventuell konkurrensutsättning kommer att ha är i dagsläget oklart 
då det inte är fastställt vilka verksamheter som kommer att konkurrensutsättas eller på vilket sätt. 
Nämnden har inte fattat några ytterligare beslut under året avseende konkurrensutsättningsplanen.  
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9. Nämnden för kultur & fritid 
I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser utifrån granskningens revisionskriterier. Därefter 

sammanfattas dialogen med nämndens presidium. Kapitlet avslutas med våra bedömningar. 

9.1. Styrning 

Samtliga sex nämndmål bedöms inte ha uppnåtts men är på rätt väg. Inga avvikelser att notera 
i övrigt utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

9.2. Uppföljning 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

9.3. Intern kontroll 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll. 

9.4. Resultat av dialog med nämndens presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser och utmaningar från revisionens dialog med nämndens 

presidium. Dialogen hade revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 2020 som utgångspunkt. 

 Nämndens verksamhet har påverkats av pågående pandemi. Förvaltningen uppges ha 
arbetat hårt och kommit med kreativa lösningar för att kunna hålla verksamheten öppen 
och igång.  

 Lokalförsörjning identifieras som en utmaning. Presidiet beskriver att de försökt initiera 
samverkan och dialog på politisk- och förvaltningsnivå men att det kvarstår utmaningar. 
Därtill uppger presidiet att de ser behov av att involveras tidigare i arbetet med 
lokalplanen. 

 Presidiet beskriver att det sker en kontinuerlig uppföljning av verksamheten i form av 
exempelvis muntlig information från förvaltningschef. Däremot sker inte formell 
utvärdering och uppföljning av all verksamhet. 

9.5. Bedömning och rekommendationer 

Vår bedömning är att nämnden delvis säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de 
mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Nämnden har en begränsad 
måluppfyllelse. Granskningen har inte visat på avvikelser i övrigt. 

Vi bedömer att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet 
med styrmodell. Granskningen har inte visat på några avvikelser. 

Vår bedömning är att nämnden säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med 
anvisningar. Granskningen har inte visat på några avvikelser.  

Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi ingen rekommendation till nämnden för kultur & 
fritid. 
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10. Nämnden för miljö & hälsoskydd 
I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser utifrån granskningens revisionskriterier. Därefter 

sammanfattas dialogen med nämndens presidium. Kapitlet avslutas med våra bedömningar. 

10.1. Styrning 

Två av åtta nämndmål bedöms inte ha uppnåtts men är på rätt väg. Resterande sex nämndmål 
bedöms ha uppnåtts. Inga avvikelser att notera i övrigt utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

10.2. Uppföljning 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

10.3. Intern kontroll 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll. 

10.4. Resultat av dialog med nämndens presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser och utmaningar från revisionens dialog med nämndens 

presidium. Dialogen hade revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 2020 som utgångspunkt. 

 Kommunen har haft låg kundnöjdhet inom miljö- och hälsoskydd (SKR:s service-
mätning 2019). Under våren togs ett beslut om att i första hand fokusera på dialog och 
rådgivning i nämndens tillsyn, detta sammanföll med att nämnden fick ansvar för det 
nya tillsynsområdet trängselkontroller i samband med pandemin. Målet är att vara stöd 
till näringslivet genom dialog, rådgivning och information. Förvaltningen uppges också 
ha arbetat aktivt med kommunikationsinsatser till privatpersoner. 

 Byggnadsförvaltningen och förvaltningen för miljö & hälsoskydd slogs den 1 januari 
2020 samman till en förvaltning. Byggnadsnämnden har i och med detta fått ett utökat 
ansvar. Att ha två nämnder uppges innebära en omfattande ärendehantering som 
kräver mer administration och samordning. Redan under hösten 2019 startades 
gemensamma månadsvisa presidieavstämningarna med byggnadsnämnden och 
nämnden för Miljö & Hälsoskydd. Vid mötena diskuteras gemensamma frågor och 
förvaltningen redovisar och förankrar frågor. Samarbetet upplevs fungera väl.  

 Förvaltningen har initierat ett förslag till samverkansöverenskommelse mellan 
nämnderna som nu arbetas fram. Ambitionen var vid dialogtillfället att 
överenskommelsen skulle fastställas innan årets slut. Överenskommelsen 
förväntas kunna underlätta och tydliggöra berednings- och beslutsprocessen 
för ärenden som rör ekonomi, budget och arbetsmiljöfrågor där 
Byggnadsnämnden har helhetsansvaret. Även uppföljningen av ärendena 
uppges kunna underlättas. 

 Utbildning och kompetensutveckling bland nämndens ledamöter identifieras som ett 
utvecklingsområde av presidiet mot bakgrund av att nämnden har ett omfattande 
regelverk att förhålla sig till. 

10.5. Bedömning och rekommendationer 

Vår bedömning är att nämnden i huvudsak har säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet 
med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Nämnden har en medelgod 
måluppfyllelse. Granskningen har inte visat på avvikelser i övrigt. 

Vi bedömer att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet 
med styrmodell. Granskningen har inte visat på några avvikelser. 
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Vi bedömer vidare att nämnden säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med 
anvisningar. Granskningen har inte visat på avvikelser. 

Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi ingen rekommendation till nämnden för miljö & 
hälsoskydd. 
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11. Nämnden för service 
I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser utifrån granskningens revisionskriterier. Därefter 

sammanfattas dialogen med nämndens presidium. Kapitlet avslutas med våra bedömningar. 

11.1. Styrning 

Samtliga fem övergripande mål12 bedöms inte ha uppnåtts men är på rätt väg. Inga avvikelser 
att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

11.2. Uppföljning 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

11.3. Intern kontroll 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll. 

11.4. Resultat av dialog med nämndens presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser och utmaningar från revisionens dialog med nämndens 

presidium. Dialogen hade revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 2020 som utgångspunkt. 

 Presidiet beskriver att rådande pandemi har påverkat verksamheten men att 
anpassningar gjordes tidigt. Ledningsgruppen införde i ett tidigt skede dagliga 
avstämningar. 

 Nämnden har fått i uppdrag att stötta andra förvaltningar. Uppdragen har utförts 
i nära samarbete med de andra nämnderna. Exempel på uppdrag som service 
genomfört är: satt ut markeringar i golv och informationsmaterial på bland annat 
väggar och bord, monterat plexiglas, utkörning av sjukvårdsmaterial, utlämning 
av teknik till medarbetare som arbetar på distans.  

 Fastigheter och lokalvård har varit i fokus för att minska smittspridning.  
 Inköpschef och upphandlingsansvariga har genomfört en riskanalys avseende 

effekter av pandemin i form av konkurser från leverantörer, uteblivna 
leveranser, avsaknad av varor/tjänster hos avtalade leverantörer och dylikt. Ett 
arbete behöver göras för att tillse beredskap inför framtida liknande situationer.  

 Presidiet uppger att arbetet med heltid som norm är en utmaning. Det har skett en 
utveckling i förvaltningen som helhet, däremot är vissa verksamhetsområden mer 
komplicerade då arbetet är fördelat jämnt under dagen. Nämnden har som mål att i juni 
2021 ha ökat andelen heltidsanställda från 40 till 70 procent.  

11.5. Bedömning och rekommendationer 

Vår bedömning är att nämnden delvis säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de 
mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Nämnden har en begränsad 
måluppfyllelse. Granskningen har inte visat på avvikelser i övrigt. 

Vi bedömer att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet 
med styrmodell. Granskningen har inte visat på några avvikelser. 

 
12 Nämnden har inga egna nämndmål, utan har valt att utgå direkt ifrån de kommunövergripande målen. 
Bedömningen utgår från den kommunövergripande bedömningen.   
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Vår bedömning är att nämnden säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med 
anvisningar. Granskningen har inte visat på några avvikelser.  

Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi ingen rekommendation till nämnden för service.  
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12. Nämnden för teknik 
I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser utifrån granskningens revisionskriterier. Därefter 

sammanfattas dialogen med nämndens presidium. Kapitlet avslutas med våra bedömningar. 

12.1. Styrning 

Två av fem nämndmål bedöms inte ha uppnåtts men är på rätt väg. Resterande tre nämndmål 
bedöms ha uppnåtts. Inga avvikelser att notera i övrigt utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

12.2. Uppföljning 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

12.3. Intern kontroll 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll. 

12.4. Resultat av dialog med nämndens presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser och utmaningar från revisionens dialog med nämndens 

presidium. Dialogen hade revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 2020 som utgångspunkt. 

 Presidiet beskriver att rådande pandemi har påverkat verksamhetens medarbetare.  
 En stor del av de anställda har kunnat arbeta hemifrån. En annan del av 

personalstyrkan arbetar utomhus.  
 Den personalgrupp där det varit känsligast är de som arbetar med vatten och 

avlopp. Rutiner uppges ha tagits fram för hur bakterietesterna ska utföras när 
personalen är inne i lokaler/hushåll.  

 Utbyggnation av det kommunala vatten- och avloppssystemet identifieras som en stor 
utmaning. Ett arbete har påbörjats tillsammans med kommunstyrelsen för att bland 
annat se över översvämningsskydd. Dagvattenhantering uppges vara ytterligare en 
viktig fråga att prioritera. 

12.5. Bedömning och rekommendationer 

Vår bedömning är att nämnden i huvudsak har säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet 
med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Nämnden har en medelgod 
måluppfyllelse. Granskningen har inte visat på väsentliga avvikelser. 

Vi bedömer att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet 
med styrmodell. Granskningen har inte visat på några avvikelser. 

Vår bedömning är att nämnden säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med 
anvisningar. Granskningen har inte visat på några avvikelser.  

Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi ingen rekommendation till nämnden för teknik.  
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13. Nämnden för vård & omsorg 
I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser utifrån granskningens revisionskriterier. Därefter 

sammanfattas dialogen med nämndens presidium. Kapitlet avslutas med våra bedömningar. 

13.1. Styrning 

Ett av tre nämndmål bedöms inte ha uppnåtts men är på rätt väg. Resterande två nämndmål 
bedöms ha uppnåtts. Inga avvikelser att notera i övrigt utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

13.2. Uppföljning 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

13.3. Intern kontroll 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll. 

13.4. Resultat av dialog med nämndens presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser och utmaningar från revisionens dialog med nämndens 

presidium. Dialogen hade revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 2020 som utgångspunkt. 

 Pågående pandemi har påverkat nämndens verksamhet.  
 Pandemin har fått stora konsekvenser för verksamhetens brukare och personal.  
 En del av de besparingsåtgärder som skulle införas under 2020 har fått skjutas 

fram till 2021.  
 De statliga bidragen medför att nämnden kommer ha en budget i balans vid 

årets slut.  
 Daglig verksamhet inom vård och omsorg har stängts ner.  

 Demografiskt betingade behov ökar framgent, något som förvaltningen uppges ha 
arbetat aktivt med att hantera de senaste åren. Nämndens kostnader i jämförelse med 
standardkostnaden13 har minskat de senaste åren. 

 Kompetensförsörjning uppges vara en fortsatt utmaning för verksamheten. Men ett 
arbete pågår för att säkerställa kompetensförsörjning.  

13.5. Bedömning och rekommendationer 

Vår bedömning är att nämnden i huvudsak säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med 
de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Nämnden har en medelgod 
måluppfyllelse. Granskningen har inte visat på väsentliga avvikelser. 

Vi bedömer att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet 
med styrmodell. Granskningen har inte visat på några avvikelser. 

Vår bedömning är att nämnden säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med 
anvisningar. Granskningen har inte visat på några avvikelser.  

Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi ingen rekommendation till nämnden för vård & 
omsorg. 

  

 
13 Statistiskt förväntade kostnaden. 
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14. Överförmyndarnämnden  
I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser utifrån granskningens revisionskriterier. Därefter 

sammanfattas dialogen med nämndens presidium. Kapitlet avslutas med våra bedömningar. 

14.1. Styrning 

Överförmyndarförvaltningen är en gemensam verksamhet som styrs genom en gemensam 
nämnd mellan kommunerna Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partille. Den gemensamma 
överförmyndarnämnden har antagit en verksamhetsplan innehållande tre nämndmål och 
kopplat indikatorer till dessa. Målen är gemensamma för alla fyra kommunerna.  

Under 2020 har nämnden enligt uppgift gjort en översyn av vissa styrande dokument och vid 
behov uppdaterat dessa. Exempelvis har styrdokument avseende service till ställföreträdare 
förtydligats. Nämndens presidium uppger att det fortsatt finns utvecklingsområden kopplade 
till styrning av de verksamhetsområden som inte detaljregleras i lag. Exempelvis gäller detta 
målsättningar för verksamheten. Utmaningen är främst att hitta en samsyn kring styrningen av 
dessa verksamhetsområden. Ett arbete pågår för att stärka denna styrning. 

14.2. Uppföljning 

Av protokoll framkommer att verksamheten följs upp löpande. Enhetschef deltar vid varje 
sammanträde och delger aktuell information från verksamheten. Nämnden erhåller ekonomisk 
uppföljning kvartalsvis.  

Av dialog framkommer att nämndens ledamöter numera har tillgång till samtliga handlingar. 
Tidigare problem avseende nämndens tillgång till intranät och styrdokument har således 
åtgärdats.  

14.3. Intern kontroll 

Nämnden har för år 2020 antagit en internkontrollplan och en riskanalys. Internkontrollplanen 
innefattar 14 kontrollområden. För varje område framgår kontrollansvarig, frekvens för 
uppföljning samt vilken metod som ska användas för att följa upp respektive område.  

Utöver de 14 kontrollområdena lämnas information vid varje sammanträde avseende 
delegeringsbeslut, överprövande myndigheters beslut samt tillsynsmyndigheters beslut. 
Nämnden har under året erhållit uppföljning i enlighet med internkontrollplanen.  

14.4. Resultat av dialog med nämndens presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser och utmaningar från revisionens dialog med nämndens 

presidium. Dialogen hade revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 2020 som utgångspunkt. 

 Nämndens digitalisering är en utmaning då många av ärendena klassas av sekretess. 
 Nämnden identifierar osäkra postgångar som en utmaning  
 Ett nytt verksamhetssystem ska upphandlas 2022, därför avvaktar nämnden i 

nuläget med att upphandla nytt IT system tills verksamhetssystemet är på plats. 
 Nämnden har mött på motstånd mot förslag avseende digitalisering av 

årsredovisning från Godmanföreningen i Göteborg. 
 Det finns en brist på ställföreträdare som kan åtta sig ”tyngre/svårare” fall.  
 Samverkan mellan kommunerna i nämnden kan stärkas.  
 Utbildningar för ställföreträdare har inte kunnat genomföras med anledning av 

pandemin. 
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14.5. Bedömning och rekommendationer 

Vår bedömning är att nämnden i huvudsak har säkerställt en ändamålsenlig styrning. 
Nämnden har antagit en verksamhetsplan med mål med tillhörande aktiviteter vilka följs upp 
av indikatorer. Av dialogen framkommer dock vissa utvecklingsområden avseende nämndens 
styrning av de verksamhetsområden som inte detaljregleras i lag.   

Vår bedömning är att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering. 
Verksamheten följs upp löpande och nämnden erhåller ekonomiskt uppföljning kvartalsvis och 
i samband med årsbokslut. 

Vår bedömning är att nämnden har säkerställt en tillräcklig intern kontroll. Granskningen har 
inte visat på avvikelser från Mölndals stads reglemente för internkontroll.  

Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi ingen rekommendation till överförmyndar-
nämnden.  
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15. Översikt – Bedömning per nämnd 
Nedan sammanställer vi våra bedömningar per nämnd utifrån granskningens revisionskriterier. 
Tabell 1. Sammanställd bedömning per nämnd och revisionskriterier. 

 Styrning Uppföljning Intern kontroll 

 A1 A2 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 
KS          

BN          
FG  R        
GA          
IF  R   R     
KF          
MH          
SE          

TE          
VO          

ÖFN          
  

 
Kriteriet uppfyllt          Delvis uppfyllt         Ej uppfyllt         Ej tillämpbart           Rekommendation riktas 

 
 

Beskrivning av kriterier 

A. Bedrivs verksamheten i enlighet med 

fullmäktiges mål och riktlinjer? 

A1. Nämndbudget fastställd i enlighet med 
styrmodell 
A2. Måluppfyllelse i arbetet med fullmäktiges 
och egna mål   
 
B. Tillräcklig uppföljning och rapportering i 

enlighet med krav i styrmodell 

B1. Följt upp nämndens målarbete per augusti 
och i årsredovisning 
B2. Följt upp nämndens ekonomi per april och 
augusti 
B3. Vid befarat underskott: Nämnden fattat 
beslut om åtgärder. 

 
B4. Kommunstyrelsen: Tillräcklig uppsikt över 
kommunens nämnder och bolag. 
 
C. Tillräckligt internkontrollarbete utifrån 

krav i anvisningar 

C1. Arbetat fram och dokumenterat en 
riskanalys 
C2. Fastställt internkontrollplan i enlighet med 
anvisningar 
C3. Nämndbehandlat årets internkontroll-
rapport i samband med årsredovisning 
 

  

    R 
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16. Samlad bedömning 
Vår samlade bedömning är att kommunstyrelsen och nämnderna delvis säkerställt att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Vi 
noterar dock att kommunens nämnder har varierande måluppfyllelse och att nämnder i några 
av fallen inte har gjort en bedömning av måluppfyllelsen, något vi anser riskerar att försvåra 
styrningen. 

Vår samlade bedömning är därutöver att kommunstyrelsen och nämnderna i huvudsak 
säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet med styrmodell. Vi konstaterar 
att det i kommunens styrmodell är otydligt hur styrelse och nämnder ska följa upp arbetet med 
de kommunövergripande målen och de egna nämndmålen. I dagsläget görs denna uppföljning 
på olika sätt i olika nämnder. Vi anser att detta kan riskera att försvåra uppföljningen av 
uppsatta mål. Då något krav på nämnderna att bedöma måluppfyllelsen i arbetet med de 
kommunövergripande målen saknas har vi i granskningen enbart kunnat anmärka på 
måluppfyllelsen hos de nämnder som antagit egna nämndmål. Undantaget är nämnden för 
service som ändå har bedömt måluppfyllelsen i arbetet med de kommunövergripande målen. 

Vi bedömer att kommunstyrelsen och nämnderna har säkerställt ett arbete med intern kontroll 
i enlighet med anvisningar.  

I granskningen har förbättringsområden identifierats. Vi rekommenderar nämnden för 
förskola & grundskola samt nämnden för individ & familjeomsorg att:   

 Tillse att måluppfyllelsen för de antagna nämndmålen bedöms. 
 

Vi rekommenderar därtill nämnden för individ och familjeomsorg att: 

 Säkerställa att åtgärdsarbetet avseende nämndens ekonomi fortlöper enligt plan samt 
att arbetet tydligt följs upp och redovisas.  

  

Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi inga rekommendationer till övriga nämnder.  

 

Göteborg den 22 mars 2021   

 

     
Thomas Edin    Karin Iveroth 
Verksamhetsrevisor   Verksamhetsrevisor 

Ernst & Young AB   Ernst & Young AB  
 
 
Ludwig Reismer 
Certifierad kommunal yrkesrevisor 

Kvalitetssäkrare    

Ernst & Young AB  
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Bilaga 1. Bakgrund till granskningen 

Enligt God revisionssed ska den grundläggande granskningen ge underlag för att bedöma 
styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem 
och rutiner samt måluppfyllelse. Enligt God revisionssed handlar den grundläggande 
granskningen om frågor avseende hur styrelse och nämnder har: 

 Tolkat mål och uppdrag från fullmäktige och brutit ned dessa så att de fungerar som 
styrsignaler till verksamheten 

 Gjort en egen riskanalys 
 Följt upp och rapporterat verksamhetens resultat samt fattat beslut om åtgärder vid 

eventuella avvikelser 
 Arbetat med ekonomistyrning samt ekonomisk uppföljning och rapportering 
 Ett systematiskt arbete med sin interna kontroll avseende såväl verksamhet som 

redovisning 
 Tydliga beslutsunderlag och protokoll 

I revisorernas revisionsplan för 2020 beskrivs utgångspunkterna för den grundläggande 
granskningen. Granskningen har sin utgångspunkt i God revisionssed samt risker som 
framkommit i revisorernas risk- och väsentlighetsanalys. 

 

Ansvariga nämnder 

Granskningen avser verksamhetsår 2020 och avgränsas i enlighet med ställda revisionsfrågor. 
Samtliga nämnder i kommunen innefattas av granskningen. Granskningen omfattar inte 
granskning av säkerhet i redovisningssystem. Detta granskar revisorerna i löpande granskning 
som en del av redovisningsrevisionen.  

 

Metod och genomförande 

Granskningen har genomförts genom löpande insamling av fakta och iakttagelser. Insamling  

sker genom att revisorerna:  

 Löpande tar del av grundläggande dokument såsom mål- och budgetdokument,  
ekonomi- och verksamhetsrapporter, delårsrapporter, bokslut och protokoll.  

 Löpande för en dialog med nämnder och styrelse.  
Inom ramen för föreliggande granskning har en uppföljning av kommunfullmäktiges kommun-
övergripande mål till kommunstyrelsen och nämnderna genomförts. Utgångspunkten för 
uppföljningen är kommunstyrelsens respektive nämndernas årsredovisningar för 2020. I 
årsredovisningarna beskrivs bland annat hur kommunstyrelsen och nämnderna arbetat med 
att bidra till kommunfullmäktiges mål under året. 

 

Dialoger  

Kommunrevisionen har inom ramen för den grundläggande granskningen genomfört dialoger 
med samtliga nämnder samt kommunstyrelsen.  
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Bilaga 2. Kommunens styrmodell 

Kommunfullmäktige antog i juni 2019 kommunbudget 2020 och plan 2021–2022. År 2017 
antog kommunfullmäktige ”Vision 2030”. Visionen beskriver hur kommunen ska utvecklas fram 

till 2030 och lyfter fram ett antal utvecklingsområden. 

Utifrån visionen antar kommunfullmäktige kommunövergripande mål, direktiv samt 
övergripande planer och program. Kopplat till respektive kommunövergripande mål finns ett 
antal indikatorer för uppföljning av målen. De kommunövergripande målen preciseras i 
tillhörande fokusområden. Nämnderna kan bryta ned fokusområdena till egna nämndmål. 
Därefter utarbetar förvaltningarna genomförandeplaner som beskriver hur nämndmålen ska 
genomföras. Förvaltningarna ska följa upp genomförandeplanen och redovisa uppföljningen 
för nämnden. 

De kommunövergripande målen avser alla nämnder förutom valnämnden och 
överförmyndarnämnden. 

Kommunstyrelsen har en samordnande roll med ett särskilt ansvar för varje kommun-
övergripande mål. Övriga nämnder ska enligt kommunbudgeten aktivt arbeta för att bidra till 
måluppfyllelse. Kommunledningskontoret ansvarar för att sammanställa vad nämnderna gör 
för att bidra till måluppfyllelse samt att följa upp arbetet och göra en samlad analys. I figuren 
nedan illustreras styrmodellen: 

 
Figur: Kungsbacka kommuns styrmodell, hämtad från kommunbudget 2020. 

16.1.1. Kommunövergripande mål och nämndmål 

Målkedjan utgår från kommunens vision som ska återspeglas i de kommunövergripande 
målen. De kommunövergripande målen antas årligen av kommunfullmäktige. Kommun-
fullmäktige har för 2020 antagit 5 kommunövergripande mål med 14 tillhörande fokusområden. 
Utifrån de övergripande målen kan kommunstyrelsen och nämnderna utarbeta nämndmål. 
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Kommunfullmäktige beslutade i samband med antagandet av kommunbudgeten att 
valnämnden och nämnden för överförmyndare i samverkan inte omfattas av de kommun-
övergripande målen för 2020. 

16.1.2. Kommunfullmäktiges direktiv 

Utöver mål har kommunfullmäktige och nämnderna möjlighet att utarbeta direktiv. I kommun-
fullmäktiges budget 2020 ställs ett direktiv till kommundirektören som får i uppdrag att   ta fram 
ett regelverk med ett antal olika valmöjligheter för att jobba efter pensionsåldern.  

16.2. Uppföljning och rapportering 

Kommunbudgeten ska följas upp i samband med kommunens årsredovisning samt den 
samlade uppföljningsrapporten per april (uppföljning och prognos) och delårsrapporten per 
augusti. Av ekonomistyrprinciperna (se avsnitt 2.3) som återfinns i kommunbudgeten framgår 
att uppföljningsrapporten per april enbart redovisas för kommunstyrelsen medan 
delårsrapporten per augusti även redovisas för kommunfullmäktige. 

I den samlade uppföljningsrapporten per april, kallad ”Uppföljning och prognos”, sker en upp-
följning och prognos av kommunstyrelsens och nämndernas ekonomi. De kommun-
övergripande målen följs upp i delårsbokslutet per augusti då uppföljning ska ske genom 
analys och prognos. 

Kommunstyrelsens och nämndernas egna budgetar ska följas upp i samband med 
nämndernas uppföljningsrapport per april, delårsrapport per augusti samt i respektive 
årsredovisning. Kommunstyrelsen och nämnderna kan enligt ekonomistyrningsprinciperna 
själva besluta om ytterligare uppföljning under året. 

Varje år följer förvaltningarna, verksamheterna och enheterna upp vad invånarna tycker om 
servicen och om vi lyckats förverkliga målen. Förutom den kvalitativa uppföljningen av 
verksamheten och hur omvärlden har påverkat arbetet bedöms måluppfyllelsen kvantitativt 
genom indikatorer. Varje förvaltnings uppföljning går vidare till den egna nämnden, där 
politikerna analyserar, diskuterar och sammanställer till nämndens årsredovisning. 
Kommunledningskontoret och kommunstyrelsen gör en analys av kommunens samlade 
resultat och sammanställer med nämndernas årsredovisning som grund kommunens 
gemensamma årsredovisning. 

16.2.1. Kommunstyrelsens uppsikt 

Av kommunstyrelsens reglemente framgår att styrelsen ska ha fokus på att bland annat ha 
uppsikt över andra nämnder och bolag. Uppsiktsplikten definieras inte närmare i reglementet 
eller i kommunens styrmodell.  

16.3. Ekonomistyrprinciper 

I kommunbudget 2020 framgår ekonomistyrprinciper för kommunstyrelsen och nämnderna. 
Ekonomistyrprinciperna beskriver bland annat kommunstyrelsens och nämndernas 
ekonomiska ansvar, budgetansvar, taxor och avgifter samt hur resultatfonder kan användas. 

Av principerna framgår att kommunfullmäktige tilldelar kommunstyrelsen och nämnderna en 
nettoram för driften. Kommunstyrelsen och nämnderna ska enligt principerna ta ett 
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självständigt ansvar för ekonomin. Nämnderna ska själva upprätta rutiner för budget-
uppföljning. Internkontrollplaner ska baseras på riskanalys och uppföljning ska beslutas av 
nämnden och rapporteras till kommunstyrelsen. 

Vidare framgår att vid ett befarat underskott ska förvaltningschefen utarbeta förslag till åtgärder 
som ska föreläggas nämnden. Nämnden är enligt principerna skyldiga att fatta beslut om 
åtgärder så att ramen inte överskrids. Om nämnden trots detta inte anser klara verksamheten 
inom tilldelad ram ska omedelbar rapportering ske till kommunstyrelsen. Därtill ska nämnderna 
göra uppföljningar med så täta intervaller som krävs för att ha en god kontroll. 

Ekonomistyrprinciperna beskriver även hur nämndernas resultatfonder kan användas. 
Kommunstyrelsen och nämnderna kan genom resultatfonderna täcka eventuella underskott. 
Totalt får resultatfonderna inte vara negativa. Vidare framgår att även ett underskott av 
nämndens totala nettobudget ska analyseras och orsaken redovisas.  

16.4. Intern kontroll 

Kommunstyrelsen och nämnderna ska enligt kommunens anvisningar för intern kontroll anta 
en internkontrollplan för nästkommande år senast i november.  

Av anvisningarna framkommer att respektive nämnd årligen ska identifiera och analysera 
väsentliga risker i den egna verksamheten. Riskanalysen utgör grund för internkontrollplanen 
och genomförs genom bedömning av sannolikhet och konsekvens per risk på en skala om 1–

4. I nämndernas internkontrollplaner återfinns både kommunövergripande och nämndspecifika 
risker. De kommunövergripande riskerna är utarbetade av processägare inom bland annat HR 
och ekonomi.  

Enligt anvisningarna för intern kontroll ska resultatet av nämndernas granskningsaktiviteter 
utifrån internkontrollplanen senast återrapporteras till styrelsen och nämnderna i samband 
med behandling av årsredovisningen. Återrapporteringen ska ske i form av en internkontroll-
rapport. 
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Bilaga 3: Källförteckning 

Dialoger med presidium 

• Kommunstyrelsen   2020-09-14 
• Byggnadsnämnden   2020-09-14 
• Nämnden för förskola & grundskola   2020-09-14 
• Nämnden för gymnasium & arbetsmarknad 2020-09-14 
• Nämnden för individ & familjeomsorg 2020-10-26 
• Nämnden för kultur & fritid  2020-10-26 
• Nämnden för miljö & hälsoskydd  2020-10-26 
• Nämnden för vård & omsorg  2020-11-23 
• Nämnden för service   2020-06-01 
• Nämnden för teknik   2020-06-01 
• Överförmyndarnämnden  2020-10-26 

Dokumentförteckning  

• Anvisningar för intern kontroll. 
 

• Uppföljning och prognos per april. 

Årsredovisningar 2020 samt 

Uppföljningsrapport Intern kontroll 2020 

• Kommunstyrelsen 
• Byggnadsnämnden 
• Nämnden för kultur & fritid 
• Nämnden för förskola & grundskola 
• Nämnden för gymnasium & arbetsmarknad 
• Nämnden för individ & familjeomsorg 
• Nämnden för miljö & hälsoskydd 
• Nämnden för service 
• Nämnden för teknik 
• Nämnden för vård & omsorg 
• Överförmyndarnämnden 

Nämndbudgetar 2020 

• Kommunbudget 
• Kommunstyrelsen 
• Byggnadsnämnden 
• Nämnden för kultur & fritid 
• Nämnden för förskola & grundskola 
• Nämnden för gymnasium & arbetsmarknad 
• Nämnden för individ & familjeomsorg 
• Nämnden för miljö & hälsoskydd 
• Nämnden för service 
• Nämnden för teknik 
• Nämnden för vård & omsorg 
• Överförmyndarnämnden  
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Delårsrapporter per augusti 2020 Reglementen 

• Kommunens samlade delårsrapport 
• Kommunstyrelsen 

• Byggnadsnämnden 

• Nämnden för kultur & fritid 

• Nämnden för förskola & grundskola 

• Nämnden för gymnasium & arbetsmarknad 

• Nämnden för individ & familjeomsorg 

• Nämnden för miljö & hälsoskydd 

• Nämnden för service 

• Nämnden för teknik 

• Nämnden för vård & omsorg 

• Överförmyndarnämnden  
 

• Byggnadsnämnden 

• Kommunstyrelsen 

• Nämnden för kultur & fritid 

• Nämnden för förskola & grundskola 

• Nämnden för gymnasium & arbetsmarknad 

• Nämnden för individ & familjeomsorg 

• Nämnden för miljö & hälsoskydd 

• Nämnden för service 

• Nämnden för teknik 

• Nämnden för vård & omsorg 

• Överförmyndarnämnden 

 

Protokoll från kommunstyrelsen och nämnderna 
Kommunstyrelsen Byggnadsnämnden Förskola& Grundskola Gymnasium & Arbetsmarknad 

• 2020-01-21 

• 2020-02-18 

• 2020-03-24 

• 2020-04-21 

• 2020-05-26 

• 2020-06-23 

• 2020-08-25 

• 2020-09-22 

• 2020-10-20 

• 2020-11-24 

• 2020-12-15 

• 2020-01-23 

• 2020-02-20 

• 2020-03-12 

• 2020-04-23 

• 2020-05-14 

• 2020-06-25 

• 2020-08-26 

• 2020-09-17 

• 2020-10-22 

• 2020-11-26 

• 2020-12-17 

• 2020-01-22 
• 2020-02-19 
• 2020-03-26 
• 2020-04-15 
• 2020-05-13 
• 2020-06-15 
• 2020-08-26 
• 2020-09-16 
• 2020-10-21 
• 2020-11-18 
• 2020-12-16 

• 2020-02-05 
• 2020-03-04 
• 2020-04-15 
• 2020-05-20 
• 2020-09-15 
• 2020-10-07 
• 2020-11-04 
• 2020-12-02 

Individ & Familjeomsorg Kultur & Fritid Miljö & Hälsoskydd Service 

• 2020-02-20 

• 2020-03-19 

• 2020-04-16 

• 2020-05-19 

• 2020-06-11 

• 2020-09-17 

• 2020-10-15 

• 2020-11-12 

• 2020-12-10 

 

• 2020-02-20 
• 2020-03-19 
• 2020-05-28 
• 2020-06-11 
• 2020-08-20 
• 2020-09-17 
• 2020-10-22 
• 2020-11-19 
• 2020-12-17 
 

• 2020-01-22 
• 2020-02-12 
• 2020-03-11 
• 2020-04-08 
• 2020-05-06 
• 2020-06-17 
• 2020-08-19 
• 2020-09-16 
• 2020-10-14 
• 2020-11-18 
• 2020-12-16 

• 2020-01-23 
• 2020-02-20 
• 2020-03-19 
• 2020-04-29 
• 2020-05-20 
• 2020-06-25 
• 2020-08-27 
• 2020-09-15 
• 2020-10-27 
• 2020-11-26 
• 2020-12-21 
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Teknik Vård & Omsorg Överförmyndarnämnden 

• 2020-01-22 

• 2020-02-19 

• 2020-03-18 

• 2020-04-15 

• 2020-05-13 

• 2020-06-17 

• 2020-09-16 

• 2020-10-14 

• 2020-11-18 

• 2020-12-16 

• 2020-02-19 
• 2020-03-18 
• 2020-04-15 
• 2020-05-20 
• 2020-06-17 
• 2020-09-16 
• 2020-10-26 
• 2020-11-27 
• 2020-12-16 

• 2020-01-16 
• 2020-02-06 
• 2020-03-05 
• 2020-04-02 
• 2020-05-07 
• 2020-06-11 
• 2020-08-25 
• 2020-09-10 
• 2020-11-05 
• 2020-12-03 
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Hej! 
 
Översänder den av kommunrevisionen godkända granskningen avseende grundläggande granskning 
2020. 
 
Rapport med tillhörande följebrev översänds till respektive nämnd med önskemål att senast den 22 maj 
2021 erhålla svar med anledning av de rekommendationer som redovisas i rapporten.  
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Redovisningsformulär för vidtagna åtgärder med anledning av 

utvecklingsområden i regelbunden kvalitetsgranskning i 

Kungsbacka kommun 

Utvecklingsområde 

Att huvudmannen utvecklar sina analyserar skillnader och variationer mellan grundskolornas 

resultat avseende trygghet samt studieresultat. Detta för att identifiera styrkor och 

utvecklingsområden, samt tydliggöra samband mellan orsaker och resultat, både för 

respektive skolenhet och för utbildningen inom grundskoleverksamheten som helhet 

1. Redovisa vilka åtgärder som genomförts 
Reviderad modell för huvudmannens systematiska kvalitetsarbete -tillgång till rektorernas 

dokumenterade systematiska kvalitetsarbete. 

I Kungsbacka finns sedan fyra år tillbaka en modell för det systematiska kvalitetsarbetet. 

Syftet med modellen är att den ska stödja enheternas och huvudmannens arbete med att 

utveckla verksamheten i enlighet med det som uttrycks genom skollag, läroplaner och i det 

allmänna rådet för systematiskt kvalitetsarbete. I modellen uttrycks detta syfte tydligt 

tillsammans med ett önskat förhållningssätt. Det innebär att det systematiska kvalitetsarbetet 

ska sträva efter att: 

 att pedagogerna upplever att de äger och tar ansvar för elevernas/barnens 

kunskapsutveckling och resultat 

 att inspirera och stimulera vår personal till nytänkande för att minska gapet mellan 

barnens kapacitet och det vi lyckas få dem att prestera  

 att höga förväntningar och tillit till allas förmåga ska genomsyra vår organisation i alla 

led 

 att skapa ett förhållningssätt där vi, som en naturlig del av verksamheten undersöker 

hur effektiv vår undervisning är och nyttjar ett vetenskapligt förhållningssätt 

 det systematiska kvalitetsarbetet ska genomsyras av tillit till, förtroende för, 

engagemang och ansvarstagande av alla i hela styrkedjan 

Ambitionen att rektorer tillsammans med sin personal ska äga sitt eget kvalitetsarbete har 

inneburit att enheternas dokumenterade systematiska kvalitetsarbete inte efterfrågats av 

huvudmannen. Rektorer ska inte uppfatta att det systematiska kvalitetsarbetet har som syfte 

att vara en ”rapportering” till huvudman utan istället vara navet i det lokala förändringsarbetet 

för en ökad måluppfyllelse. På huvudmannanivå har det utvecklats en rad andra processer 

som syftar till att skapa underlag för analys och bedömning av måluppfyllelse samt identifiera 

utvecklingsområden. Exempel på sådana processer är resultatdialoger, dialoger med rektorer 

och förstelärare och efterfrågan av bedömning för måluppfyllelse av rektorer i respektive 

målperiod. 

I den nu reviderad planen för det systematiska kvalitetsarbetet ska alla rektorers 

dokumenterade systematiska kvalitetsarbete göras tillgängligt inför huvudmannens analys- 

och bedömningsarbete. Det är fortsatt viktigt att det är rektorerna som ansvarar för sin enhets 

systematiska kvalitetsarbete och formar det utifrån sin enhets förutsättningar och behov. 

Syftet med att huvudmannen ska ha tillgång till enheternas samlade dokumentation är att 



komplettera de underlag som redan finns och skapa förutsättningar för ett mer fördjupat och 

kvalitativt underlag i huvudmannens analysarbete. 

Innehålls- och processtöd i enheternas systematiska kvalitetsarbete.  

Utifrån det systematiska kvalitetsarbetet, aktuell forskning samt efter genomförd 

kvalitetsgranskning av Skolinspektionen har tre områden identifierats för ett gemensamt 

fokusarbete för perioden 2020-2025. Dessa är Jämställd utbildning, Undervisningens kvalitet 

samt Matematiskt lärande. Den fleråriga satsningen har startats med ett första steg att stödja 

rektorerna med en ökad kompetens i respektive fokusområde. Det har skett med interna 

resurser i form av kommunlektorer och utvecklingsledare och externa föreläsare. Nästa steg är 

att alla rektorer som en fördjupad del i sitt ordinarie systematiska kvalitetsarbete ska kartlägga 

sin egen verksamhet utifrån de tre fokusområdena. Bedömningen är att det kommer leda till 

en ökad analysförmåga generellt i organisationen och bidra till ett mer kvalitativt underlag för 

huvudmannens analysarbete där skillnaden och variationen mellan enheternas resultat särskilt 

kan uppmärksammas. 

Utvecklade rutiner i analysarbetet 

För att på ett mer utvecklat sätt skapa förutsättningar för ett mer utvecklat analysarbete har ett 

antal åtgärder vidtagits. 

Utvecklade resultatdialoger. I de resultatdialoger som verksamhetschefen i det pedagogiska 

området genomför med rektorer tillsammans med verksamhetschefen för enheten för kvalitet 

och utveckling samt verksamhetscontroller/utvecklingsledare har innehållet utvecklats. I det 

förberedelsematerial som finns för resultatdialogerna i respektive målperiod inarbetas frågor 

som kan vara till stöd för huvudmannens analysarbete på ett tydligare sätt än tidigare. I 

exempelvis målperiod 3 (Omsorg, utveckling och lärande. Kunskaper, bedömning och betyg) 

för läsåret 2019-2020, fanns ett kompletterat område till enheternas analys av måluppfyllelse. 

Det handlade om vilka orsakssamband rektorerna kunde se i förhållande till trygghet 

och studiero eller andra variabler. 

Analysgrupp lektorer, verksamhetschefer och verksamhetscontrollers. I syfte att öka 

förutsättningarna för ett mer utvecklat analysarbete finns det sedan ett år en etablerad form för 

gemensamt analysarbete där tre av kommunlektorerna deltar. Det innebär ett fördjupat 

analysarbete i sig och innebär också till del en kompetensutveckling i vetenskaplig metod och 

förankring för övriga deltagare. En av lektorerna har också fått i specifikt uppdrag att stärka 

huvudmannens systematiska kvalitetsarbete mer generellt som ett vetenskapligt stöd. 

Tillgång till fler analysunderlag. I det kontinuerliga arbetet med att kritiskt granska och värdera 

vilka underlag som är mest ändamålsenliga har fler funktioner efterfrågats inför 

huvudmannens analysarbete. I exempelvis målperiod 2 (Normer och värden, Delaktighet, 

inflytande och ansvar) bidrog enheten för Myndighet och stöd med underlag på ett tydligare 

sätt än tidigare. Det var utifrån enhetens sammanställning, analys och samlade bedömning 

utifrån anmälan om kränkande behandling till huvudmannen. Utvecklingsledare med uppdrag 

att stödja skolor i utvecklingsarbete kring trygghet och studiero deltog med kvalitativt 

underlag från skolorna processarbete. I målperiod 3 (Omsorg, utveckling och lärande. 

Kunskaper, bedömning och betyg) organiserade huvudmannen för en gemensam workshop 

med alla rektorer. Ett syfte med workshopen var att ge förutsättningar för ett gemensamt 

lärande kring underlag och analys. Ett annat syfte var också att genom dialogen få tillgång till 

ett kvalitativt underlag från de olika enheterna. 



Förstärkt styrkedja. Skolchef och verksamhetschefer. Sedan tidigare ingår resultatdialogerna som 

en viktig del i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. Dels har de som syfte att stödja 

och stimulera rektorerna i deras utvecklingsarbete. Dels blir den samlade dokumentationen ett 

underlag i analysarbetet. För att ytterligare stärka styrkedjan har skolchefen infört en 

resultatdialog tillsammans med verksamhetscheferna där de redogör för sin samlade 

bedömning utifrån genomförda resultatdialoger med rektorerna. 

Utvecklad struktur i huvudmannens analys. Utifrån de processer och underlag som redan är 

tillgängliga i huvudmannens analysarbete och med de förändringar som vidtagits i syfte att 

utveckla rutiner och få tillgång till mer kvalitativt underlag har strukturen i huvudmannens 

samlade analys och dokumentation förändrats. Skillnaderna och variationen i enheternas 

resultat uppmärksammas och analyseras tydligare. 

2. Beskriv hur verksamhetens kvalitet utvecklats avseende utvecklingsområdet 

sedan åtgärderna vidtagits och vilka utvärderingsmetoder ni använt er av i 

uppföljningen. 
 

Reviderad modell för huvudmannens systematiska kvalitetsarbete 

Under ett par år har Förskola & Grundskola haft ett utvecklingsarbete kring det pedagogiska 

ledarskapet som innefattat internt processarbete och externt stöd av Göteborgs universitet. 

Syftet med utbildningen har varit att stärka rektorernas vetenskapliga förankring som också 

ska gestaltas i medvetna ledarhandlingar. Det innebär en ökad förutsättning för att 

undervisningen ska bli mer målstyrd, varierad, inkluderande och likvärdig. Att stärka det 

pedagogiska ledarskapet hos rektorerna har också inneburit att det finns förbättrade 

förutsättningar att bedriva ett lokalt utvecklingsarbete för ökad måluppfyllelse inom ramen för 

enhetens systematiska kvalitetsarbete. 

De senaste årens fokus att stärka enheternas ägarskap över kvalitetsarbetet har också inneburit 

att huvudmannen parallellt utvecklat metoder och processer för att samla in relevant underlag 

på annat sätt än genom enheternas dokumenterade systematiska kvalitetsarbete. Dessa har till 

syfte att ligga till grund för att bedöma måluppfyllelsen och identifiera gemensamma 

utvecklingsområden. Genom främst resultatdialogerna har de också varit en del i att stödja 

enheternas eget utvecklingsarbete.  

En förutsättning för att huvudmannen ska kunna utveckla analyserna utifrån skillnader och 

variationer mellan grundskolornas resultat avseende trygghet samt studieresultat är att ha 

tillgång till relevant och kvalitativt underlag. Genom att nu komplettera huvudmannens 

systematiska kvalitetsarbete med tillgång till enheternas samlade dokumentation, ökar 

förutsättningarna för att ha ett mer kvalitativt underlag i analysarbetet.  

Utöver detta har rutiner i analysarbetet utvecklats. I resultatdialogerna finns nu en del som 

utgår från en mer avgränsad och specifik frågeställning utifrån föregående års analys och 

utvecklingsområde. Fler funktioner i den förvaltningsövergripande organisationen bidrar med 

relevant underlag och kommunlektorerna har en mer aktiv del i analysarbetet. 

Bedömningen är att detta sammantaget skapar bättre förutsättningar för huvudmannens 

analysarbete. 



4.Beskriv eventuella ytterligare åtgärder som planeras 
Med inriktningen på tre fokusområden kommer rektorer och flera funktioner i den 

förvaltningsövergripande organisationen genom internt processarbete och med extern 

kompetensutveckling vara delaktiga i ett förvaltningsgemensamt långsiktigt 

utvecklingsarbete. I de olika processtegen nulägesbeskrivning, identifiering av problem, 

antagande om orsaker och identifiering av utvecklingsområden och insatser, kommer varje 

rektor vara ägare av den egna enhetens utvecklingsarbete. Inriktningen på hela projektet är att 

det ska utgå från den egna enhetens förutsättningar och behov för att åstadkomma en 

utveckling på varje enhet.  

Det finns flera förväntade effekter av arbetet med fokusområdena. En är att det kontinuerligt 

kommer leda till en ökad medvetenhet och kompetens i hela organisationen utifrån en 

innehållsdimension. En annan är att det också kommer stärka och utveckla förmågan till 

kartläggning, analys och vetenskaplig förankring. Utifrån det identifierade bristområdet i 

Skolinspektionens kvalitetsgranskning är också en förväntad effekt att huvudmannen genom 

hela arbetet ges bättre förutsättningar att kunna identifiera skillnader och variationer i 

enheternas resultat. Det ger i sin tur en ökad förutsättning att kunna ”identifiera styrkor och 

utvecklingsområden, samt tydliggöra samband mellan orsaker och resultat, både för 

respektive skolenhet och för utbildningen inom grundskoleverksamheten som helhet”. 

Förskola & Grundskola kommer också påbörja en mer fördjupad utvärdering av modellen för 

huvudmannens systematiska kvalitetsarbetet. Formerna och inriktningen på utvärderingen 

kommer att detaljplaneras under hösten 2020 med ett genomförande under våren 2021. Syftet 

är att genomföra en kritisk granskning av modellen, underlag och processer för att kunna 

prioritera de mest ändamålsenliga processerna för ökad måluppfyllelse. 

 

Maria Andersson 

Skolchef 
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Inledning 
Skolinspektionen har med stöd i 26 kap. 19-20 §§ skollagen (2010:800) genomfört en 
kvalitetsgranskning i Kungsbacka kommun avseende de förutsättningar huvudmannen 
skapar för att eleverna ska få en likvärdig utbildning. En kvalitetsgranskning ska belysa 
hur väl huvudmannnen klarar sitt uppdrag att ge elever förutsättningar att nå de 
nationella målen. 

Läsa nvisning 
Skolinspektionen bedömer huvudmannens arbete inom två områden, se bilaga 1. På 
varje område bedöms om huvudmannen uppfyller framtagna kvalitetskriterier i hög 
utsträckning, i flera delar eller i låg utsträckning. Om en huvudman bedöms uppfylla 
kvalitetskriterierna i låg utsträckning eller i flera delar anger Skolinspektionen att ut-
vecklingsarbeten behöver inledas och visar på vilka punkter. En skriftlig redovisning av 
åtgärder begärs också av huvudmannen. Om en huvudman bedöms uppfylla 
kriterierna i hög utsträckning begär inte Skolinspektionen motsvarande redovisning 
men kan lämna framåtsyftande kommentarer. 

Beslut: 
Skolinspektionen bedömer att myndighetens kvalitetskriterier uppfylls i Kungsbacka 
kommun i följande utsträckning: 

Huvudmannens analys av studieresultat och trygghet 

Huvudmannen gör i flera delar relevanta analyser av studieresultat och resultat 
avseende trygghet, som kan utgöra underlag för förbättringsåtgärder inom dessa 
områden, men utvecklingsområden finns. 

Ett utvecklingsarbete behöver inledas inom följande del: 

• Att huvudmannen utvecklar sina analyser av skillnader och variationer 
mellan grundskolornas resultat avseende trygghet samt studieresultat. 
Detta för att identifiera styrkor och utvecklingsområden, samt tydliggöra 
samband mellan orsaker och resultat, både för respektive skolenhet och för 
utbildningen inom grundskoleverksamheten som helhet. 
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Huvudmannens kompensatoriska arbete 

Huvudmannen har i hög utsträckning vidtagit relevanta kompensatoriska åtgärder, 
som syftar till att elever med sämre förutsättningar ska nå utbildningens mål så 
långt som möjligt. 

Uppföljning 

Huvudmannen ska senast den 30 oktober 2020 redovisa till Skolinspektionen vilka 
förbättringsåtgärder som vidtagits utifrån det identifierade utvecklingsområdet och 
resultatet av dessa åtgärder. Som stöd för redovisningen bör bifogad mall (bilaga 3) 
användas. 

Redogörelsen skickas via e-post, till dokument.goteborg@skolinspektionen.se, eller 
per post till, Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg. Hänvisa till 
Skolinspektionens diarienummer för granskningen (dnr—SI 2019:5909) i de 
handlingar som sänds in. 

Skolinspektionens bedömningar 
Nedan redovisas Skolinspektionens bedömningar för respektive område. 

Huvudmannens analys av studieresultat och trygghet 
Författningsstöd 
1 kap. 9 §, 4 kap. 3, 5-7 §§, 5 kap. 3 § skollagen 

Skolinspektionen bedömer följande: Huvudmannen gör i flera delar relevanta analyser 
av studieresultat och resultat avseende trygghet, som kan utgöra underlag för 
förbättringsåtgärder inom dessa områden, men utvecklingsområden finns. 

I Kungsbacka kommun ansvarar nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad för den 
utbildning som bedrivs inom gymnasieskolan och nämnden för Förskola & Grundskola 
ansvarar för grundskoleverksamheten i kommunal regi. Eftersom huvudmannens 
arbete med att skapa förutsättningar för en likvärdig utbildning skiljer sig åt och ligger 
på olika förvaltningar delas beskrivningarna upp i beslutet och en verksamhetsform i 
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taget redovisas, även om de inledande sammanfattande motiveringarna gäller båda 
verksamhetsformerna. 

Den sammanfattande motiveringen till Skolinspektionens bedömning är att 
huvudmannen har en analys med relevanta förklaringar till skillnader och variationer i 
studieresultat gällande gymnasieskola. Avvikelser uppmärksammas och analyseras för 
såväl högre respektive lägre studieresultat, och skillnader i studieresultat mellan 
könen. Gällande grundskola görs en analys för respektive skolenhet. Utifrån 
skolenheternas resultat görs en sammanställning av vilka mönster och 
utvecklingsområden som finns för den kommunala grundskoleverksamheten och 
generella slutsatser avseende hela verksamheten noteras. Det framgår dock inte om 
samma mönster framkommer på flera enheter eller om det skiljer sig åt. 
Huvudmannen följer upp och analyserar hur utbildningen genomförs, både gällande 
grundskola och gymnasieskola, och vilka förutsättningar skolenheterna får och hur 
detta inverkar på utbildningens kvalitet. Huvudmannen följer även upp hur tryggheten 
upplevs av elever på skolenheter, men det skiljer sig mellan grundskola och 
gymnasieskola hur analysen görs. Inom gymnasieverksamheten analyseras skillnader 
mellan könen, och det finns relevanta förklaringar och belägg till varför det skiljer sig 
åt mellan skolenheter, men det görs inte i samma utsträckning inom 
grundskoleverksamheten. 

Gymnasieskola 

Huvudmannen har en analys med relevanta förklaringar och belägg till skillnader i 
studieresultat 

Granskningen visar att huvudmannen aktivt följer upp studieresultaten på 
skolenheterna inom gymnasieutbildningen. Av dokumentation som Skolinspektionen 
tagit del av inför granskningen framgår att huvudmannen följer upp och analyserar 
studieresultat på de olika skolenheterna och de program som de ansvarar för. 
Representanter för förvaltningen tar del av skolenheternas systematiska 
kvalitetsarbete och ställer kompletterande frågor för att utveckla analysen av 
resultaten. Exempel på studieresultat som ligger till grund för analysen är andel elever 
med avgångsbetyg som även tagit examen, andel som uppnått grundläggande 
behörighet, andel som läst utökat program, och genomsnittlig betygspoäng. Dessutom 
följs resultat i olika ämnen upp för respektive program. Huvudmannen följer genom 
"nära-examen" även kontinuerligt upp andelen elever i årskurs 3 som riskerar att inte 
nå gymnasieexamen. Enligt nämndspresidiet ska de utveckla detta arbete genom att 
följa upp elever från år 1 och uppåt för att inte sätta in åtgärder för sent, vilket de 
säger skulle kunna hända om de bara följer upp elever i år 3. Resultaten följs även upp 
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över tid och kopplas till relevanta förklaringar och belägg, och utifrån analysen 
konstateras vilka framgångsfaktorer som finns och vilka åtgärder som de behöver 
arbeta vidare med. 

Huvudmannen konstaterar att det finns skillnader mellan pojkars och flickors resultat 
och att flickor oftare har högre måluppfyllelse, men de har även konstaterat att det 
omvända råder på ett program på en av skolenheterna. I det material som 
Skolinspektionen tagit del av inför granskningen framgår till exempel att 100 procent 
av flickorna på Fordons- och transportprogrammet tog examen 2017/18 jämfört med 
77 procent av pojkarna men att en större andel pojkar (94 procent) tog examen på 
teknikprogrammet än flickor (88 procent). Det framgår även att flickorna har högre 
genomsnittligt betygsmedelvärde på samtliga program. Förvaltningen konstaterar att 
skillnaderna som finns i studieresultat mellan könen följer den nationella trend som 
finns. Det har initierat ett utvecklingsarbete att utreda vad skillnaderna beror på och 
att de ska fortsätta att utreda samband till exempel genom att följa upp olika aspekter 
i enkäter. Det framkommer i dokumentation som Skolinspektionen fått ta del av inför 
granskningen att ett pilotprojekt genomförts tillsammans med GR 
(Göteborgsregionen) för att möta skillnaden i resultat mellan pojkar och flickor och att 
fortsatta aktiviteter planeras tillsammans med förvaltningen för Förskola & 
Grundskola. 

Huvudmannen har en analys med relevanta förklaringar och belägg till skillnader i 
upplevelse av trygghet 

Granskningen visar att huvudmannen följer upp elevernas upplevelse av trygghet på 
flera sätt. De genomför GRs enkät med samtliga elever varje år och resultaten 
sammanställs och analyseras utifrån olika parametrar till exempel skolenhet, program, 
kön, år och över tid. Nämndspresidiet uppger att de i nännndsnnöten, tillsammans med 
en fokusgrupp där bland annat elever ingår, följer upp och analyserar resultatet av 
enkäten om elevers upplevda trygghet. På alla skolenheter genomförs 
trygghetsvandringar som huvudmannen tar del av och följer upp. Huvudmannen 
sammanställer också hälsosamtal, incidentrapporter och anmälningar om kränkande 
behandling. Nämnden har uppmärksammat att någon skolenhet rapporterat 
anmälningar om kränkande behandling mer sällan än övriga skolenheter. För att 
säkerställa att det finns en likvärdighet i de anmälningar om kränkande behandling 
som upprättas har förvaltningen genomfört insatser. Det framkommer även i den 
dokumentation som Skolinspektionen tagit del av att förvaltningsledningen ska 
genomföra insatser så att alla elever vet hur de gör om någon upplever sig kränkt. 
Enligt representanter för förvaltningen så finns det skillnader mellan skolenheterna 
och mellan könen när det gäller den upplevda tryggheten, som att pojkarna generellt 
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sett upplever sig tryggare än flickorna. De uppger att även om de sätter in åtgärder, 
såsom utbildningsinsatser och ökade resurser, för att flickor ska uppleva en större 
trygghet behöver de fortsätta med att analysera resultaten. 

Huvudmannen har kunskap om och analyserar hur utbildningens förutsättningar och 
genomförande inverkar på resultaten 

Granskningen visar att skolenheterna har likartade förutsättningar och att det följs 
upp kontinuerligt. Enligt representanter för förvaltningen och för nämndspresidiet har 
skolenheterna likvärdig tillgång till lokaler, behörigheter och material. 
Nämndspresidiet konstaterar att det kommer att råda brist på lokaler på en av 
skolorna, men uttrycker att de inom hela gymnasieutbildningen kommer hjälpas åt att 
fördela de lokaler som finns och hitta lösningar under tiden. Vid en av skolenheterna 
har de utökad lärarresurs utifrån de behov som finns och vid andra skolenheter har 
konnpetensutvecklingsinsatser genomförts när det saknats behörighet i något ämne. 
Enligt rektorerna har huvudmannen kunskap om vilka behov som finns och 
hörsammar de behov som uppstår. Det finns enligt rektorerna strukturer för hur och 
var frågorna ska hanteras. 

För att följa upp hur utbildningen genomförs har representanter för förvaltningen 
samtal med rektorerna var sjätte vecka, då "genomförandeplanen" följs upp. 
Genonnförandeplanen innehåller de mål och aktiviteter som ska genomföras för att 
utveckla verksamheten, och som grundar sig i det som kommit fram genom det 
systematiska kvalitetsarbetet. Om något framkommer som behöver undersökas vidare 
kan det bland annat göras genom elevintervjuer. Förvaltningen har beslutat om fyra 
verksamhetsveckor då rektorerna ska vara ute i verksamheten och bland annat 
genomföra lektionsobservationer, och resultatet av detta tar förvaltningen del av och 
följer upp. Även representanter för förvaltningen gör verksamhetsbesök och 
lektionsobservationer för att identifiera utvecklingsområden. Förvaltningsledningen 
deltar på arbetsplatsträffar och andra möten på de olika skolenheterna då de träffar 
pedagoger och annan personal för att komma nära verksamheten. Representanter för 
förvaltningen konstaterar att det finns skillnader i hur elevhälsa och arbetslag 
samarbetar och att ett utvecklat samarbete mellan elevhälsa och arbetslag ger ett 
bättre resultat. De konstaterar även att de på skolenheterna arbetat olika med 
skolnärvaro, och att även arbetet med tillgänglig skolmiljö och struktur i 
undervisningen ser olika ut. Nämnden träffar representanter för elever, lärare och 
rektorer varje nämndmöte, bland annat genom den rapportering av 
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utvecklingsarbetet "From Great to Excellent"i som sker. Samtliga verksamhetschefer 
inom förvaltningen deltar på alla nämndens möten och när presidiet sammanträder, 
och representanter för förvaltningen och nämnden har en gemensam "måldag" för att 
arbeta kring framtida mål, budget och direktiv tillsammans. Nämndspresidiet tar del av 
resultaten och analysen av resultaten. De konstaterar även att kvalitetsrapporten 
hänger samman med de aktivieteter som finns i genonnförandeplanen. 
Nämndspresidiet får även återkoppling gällande till exempel tillgänglig lärmiljö, 
lärarens betydelse och studiero. 

Grundskola 

Huvudmannen följer upp skillnader och avvikelser i studieresultat 

Granskningen visar att huvudmannen följer upp skolenheternas studieresultat och 
analyserar dem. Huvudmannen tar del av nationell statistik, statistik från den 
dokumentation som finns på den gemensamma lärportalen och underlag från de 
enkäter som huvudmannen årligen genomför i vissa årskurser på alla skolenheter. De 
återkopplar analysen för respektive skolenhet till respektive rektor och diskuterar vilka 
framgångsfaktorer och utvecklingsbehov som finns. Utifrån detta underlag har 
representanter för förvaltningen uppmärksammat att det finns avvikelser i 
studieresultat, exempelvis att pojkar har lägre resultat och att resultaten i matematik 
är lägre än i andra ämnen, men att de saknar ett tydligt orsakssamband vilket de 
konstaterar gäller för hela riket. Enligt nationell statistik har pojkarna i årskurs 9 i 
Kungsbacka kommun lägre resultat än flickorna i samtliga ämnen läsåret 2018/19. 
Pojkarna har även lägre genomsnittligt meritvärde än flickorna i årskurs 9 vid 
kommunens grundskolor. Gällande pojkarnas lägre resultat säger representanter för 
förvaltningen att det inte finns något tydligt mönster eller orsak utan att de behöver 
fortsätta söka efter orsaker, och även om de tagit del av forskning inom området så 
behöver de följa upp över tid vilken form av åtgärder som behöver sättas in. Det 
framgår dock av den nationella statistiken för årskurs 6 att det vid fem av nitton 
skolenheter i Kunsbacka kommun är flickor som har lägre resultat än pojkar. 
Representanter för förvaltningen har även konstaterat att det i geografiska områden 
inte finns några skillnader mellan pojkars och flickors resultat. De uppger att det är 

1  Ett utvecklingssamarbete mellan kommuner i Halland och Högskolan i Halmstad. 
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sådana skillnader som de uppmärksammar i resultatdialogerna med respektive 
skolenhet men att de behöver förstå mer för att kunna sätta in rätt åtgärd. 
Representanter för förvaltningen hänvisar till den forskning som de tagit del av och 
säger att de behöver arbeta vidare med att förbättra studieron och på det sättet öka 
pojkarnas lägre resultat i årskurs 5 I Skolinspektionens enkät framkommer att 
studieron varierar mellan skolenheter i årskurs 5, varav några har lägre resultat än 
genomsnittet för riket, men att resultatet för de flesta av skolenheterna ligger i paritet 
med genomsnittet för riket eller högre.2Samma mönster framgår även i årskurs 9, 
vilket innebär att elevernas upplevelse av studieron varierar mellan skolenheterna, 
enligt resultaten på skolenkäten. 3 Enligt nationell statistik är den genomsnittliga 
betygspoängen i matematik 12,9 för eleverna i Kungsbacka kommun 2018/19 och 
jämfört med kemi som är det ämne som har näst lägst betygspoäng skiljer det ett 
betygspoäng (13,9). Om resultatet i matematik jämförs med merparten av ämnena 
skiljer det ungefär två betygspoäng.4Nämndspresidiet har liksom 
förvaltningsrepresentanterna inte heller något tydligt orsakssamband för de lägre 
matematikresultaten eller för pojkarnas lägre resultat, utan uppger att de ser samma 
trender i Kungsbacka kommun som uppmärksammats i övriga riket. 

Av nationell statistik framgår att två av skolenheterna i årskurs 9 i Kungsbacka 
kommun har ett lägre genomsnittligt meritvärde än det beräknade SALSA-värdet då de 
skiljer sig negativt med 23 respektive 27 poäng. Det framkommer av samma statistik 
att en annan skolenhet har 28 poäng högre genomsnittligt meritvärde än det 
beräknade SALSA-värdet. Nämndspresidiet uppger att de inte tar del av vad det finns 
för orsaker till skillnaderna eller vad det är som gör att skolor lyckas bättre än 
förväntat och andra sämre. Det framgår av den dokumentation som Skolinspektionen 
tagit del av inför granskningen att huvudmannen på en övergripande nivå identifierar 
mönster och samband mellan exempelvis betygsutfall och bakgrundsvariabler och att 
det görs en genomlysning av de mönster som uppmärksammas. Där framkommer 

2  Genomsnittet för de svarande eleverna i riket i årskurs 5 är 5,1. Resultaten på de sex skolenheter som avviker mest 
från genomsnittet för riket ligger mellan 3,4 och 4,2. 

3  Gällande resultaten i årskurs 9 är det fyra skolenheter som avviker med resultat mellan 3,3 och 4,4 jämfört med 
genomsnittet för riket som är 5,2 Resultaten för eleverna i årskurs 9 på de övriga elva skolenheterna i Kungsbacka 
kommun varierar mellan 4,7 och 6,3. 

4  Det genomsnittliga betygsvärdet i övriga ämnen är ungefär 15. 



Skolinspektionen 

9(20) 

dock inga framgångsfaktorer eller varför det fungerat bra eller varför det fungerat 
sämre. Verksamhetscheferna konstaterar att det i dokumentationen är generella 
beskrivningar vilket gör att huvudmannen riskerar att missa information. 

Huvudmannen följer upp skillnader och avvikelser i upplevelse av trygghet men det 
saknas en övergripande analys 

Granskningen visar att huvudmannen följer upp elevernas upplevelse av trygghet på 
flera sätt. De använder sig av elevenkäter, av de klagomål som kommer in och 
anmälningar om kränkande behandling. Representanter för förvaltningen uppger att 
de har uppmärksammat att det varierar om och i vilken utsträckning skolenheterna 
rapporterat anmälningar om kränkande behandling. För att säkerställa att det finns en 
likvärdighet i de anmälningar om kränkande behandling och kunna använda dem som 
ett tillförlitligt material har förvaltningen genomfört insatser. Det skiljer sig åt i 
upplevelsen av trygghet både mellan elever på olika skolenheter och mellan elever av 
olika kön uppger representanter för förvaltningen. I den dokumentation 
Skolinspektionen tagit del av inför granskningen framgår att de följer upp elevernas 
upplevelse av trygghet över tid. Däremot framgår inte någon analys eller förklaringar 
till resultaten gällande trygghet, eller hur det ser ut gällande respektive skolenhet, 
eller uppdelat på kön. Verksamhetscheferna konstaterar att det i kvalitetsrapporten är 
generella beskrivningar vilket gör att huvudmannen riskerar att missa information, 
men att det finns många tillfällen för huvudmannen att ta del av information och de 
bakomliggande orsakerna till varför det ser ut som det gör. Representanter för 
förvaltningen uppger att de följer upp resultaten för respektive skolenhet i de 
resultatdialoger som de håller med respektive rektor, och där presenteras även vilka 
samband som de noterat. Nämnden får till exempel information på "nämndsdagar" 
inom den målperiod som rör Normer och värden och innehåller frågor som rör 
elevernas upplevelse av trygghet. Då genomförs förberedda verksamhetsbesök och 
nämndsledannöterna tar del av skolors verksamhet och får frågor gällande målområdet 
som representanter för förvaltningen förberett men den information som de tar del av 
vid dessa tillfällen rör endast den skolenhet som de besöker. Nämndspresidiet uppger 
dock att de inte tar del av några övergripande analyser av den upplevda tryggheten 

Huvudmannen har kunskap om utbildningens förutsättningar och genomförande 

Granskningen visar att huvudmannen följer upp de förutsättningar som finns på 
skolenheterna. Enligt representanter för förvaltningen är tillgången till lokaler likvärdig 
för alla skolenheter och nyckeltalet för material är samma för alla, även om rektorerna 
uttrycker att till exempel tillgången på grupprum varierar och inverkar både på 
studieresultaten och elevernas upplevelse av trygghet. De ekonomiska resurser som 
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fördelas till de olika skolenheterna skiljer sig åt vilket i sin tur påverkar 
personaltätheten, eftersom rektorerna själva väljer hur de ska disponera resurserna. 
Lärarbehörigheten är generellt sett hög i Kungsbacka kommun vilket gör att tillgången 
på behöriga lärare inte skiljer sig nämnvärt åt mellan skolenheterna, även om det 
framgår att det varit svårt att rekrytera till någon enhet. Rektorerna styr hur 
elevhälsan ska användas även om elevhälsans kompetenser kan användas i riktade 
insatser inom kommunen utifrån kompetens och behov. Vid de skolenheter som haft 
svårt att rekrytera elevhälsopersonal har verksamhetscheferna använt 
elevhälsoresurser som stöd från kvalitets- och utvecklingsenheten eller så har skolorna 
hjälpts åt och lånat varandras kompetenser. Enligt representanter för förvaltningen är 
det verksamhetscheferna som styr över hur ledningsresursen för de olika 
skolenheterna ser ut, och konstaterar att det på någon skolenhet finns utökad 
ledningsresurs utifrån de behov som finns. 

Hur utbildningen genomförs följs upp vid de resultatdialoger som representanter för 
förvaltningen och verksamhetschefer genomför med respektive rektor. I 
resultatdialogen tas det pedagogiska ledarskapet i klassrummet upp. Men även 
rektorns pedagogiska ledarskap följs upp. Verksamhetscheferna gör lektionsbesök och 
pratar med lärare, både systematiskt och mer informellt, i syfte att skapa sig en bild av 
verksamheten. Nämnden tar del av hur undervisningen bedrivs genom uppföljningen 
av projektet "From Great to Excellent" vilket en stor del av skolenheterna är 
engagerade i. Detta projekt får även nämnden återkoppling kring, vilket gör att de 
konstaterar att det skiljer sig i hur undervisningen bedrivs mellan de olika 
skolenheterna. Verksamhetscheferna genomför verksamhetsbesök med 
lektionsobservationer och konstaterar att det finns skolenheter som resultatmässigt 
har högre meritvärde än det beräknade, vilket hänger samman med hur man arbetar 
med eleverna. Verksamhetscheferna konstaterar att det i vissa delar av kommunen 
kan vara svårt att rekrytera personal vilket även det avspeglas i resultaten och visar sig 
genom att studieresultaten inte ökar utan ligger kvar på en lägre nivå trots andra 
insatser. 

Identifierat utvecklingsområde 
I syfte att ytterligare höja verksamhetens kvalitet inom området bedömer 
Skolinspektionen att ett utvecklingsarbete behöver inledas inom följande del: 

• Att huvudmannen utvecklar sina analyserar skillnader och variationer mellan 
grundskolornas resultat avseende trygghet samt studieresultat. Detta för att 
identifiera styrkor och utvecklingsområden, samt tydliggöra samband mellan 
orsaker och resultat, både för respektive skolenhet och för utbildningen inom 
grundskoleverksamheten som helhet. 
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Skolinspektionens granskning visar att huvudmannen följer upp och analyserar 
grundskolenheternas studieresultat och resultat av hur eleverna upplever tryggheten i 
grundskoleutbildningen. Även om resultaten kartläggs och analyseras på enhetsnivå så 
uppmärksammas och analyseras inte skillnader och variationer av studieresultaten och 
upplevelsen av trygghet mellan skolor och mellan flickor och pojkar. Det saknas 
därmed en övergripande analys med orsaker och samband utifrån resultaten för hela 
grundskoleverksamheten. En sådan övergripande orsaksanalys kan bidra till att 
utveckla förståelsen för skolornas skilda förutsättningar och synliggöra 
framgångsfaktorer och vilka åtgärder som är relevanta att vidta. 

Enligt skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå 
systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Av 
förarbetena till skollagen framgår bland annat att syftet med kvalitetsarbete är att det 
ska leda till förbättringar. Arbetet med att utveckla verksamheten är en process där 
analys och värdering av bland annat skolans resultat och redan vidtagna åtgärder 
måste ligga till grund för beslut och åtgärder för förbättring. 

Enligt Skolverkets Allmänna råd för systematiskt kvalitetsarbete för skolväsendet 
innebär analys att undersöka olika delar av ett underlag och komma fram till ett tydligt 
resultat som sammanställer delarna till en helhet. Analysens mål är att på ett 
trovärdigt sätt bedöma kvaliteten i förhållande till de nationella målen, men också att 
identifiera faktorer som har påverkat måluppfyllelsen och som kan vara utgångspunkt 
för utvecklingsarbetet. Enligt Skolinspektionens tematiska kvalitetsgranskning 
Huvudmannens styrning av grundskolan -ett uppdrag med eleven i fokus så kan analys 
betecknas som en fördjupande genomlysning av ett fenomen i syfte att tolka underlag, 
strukturera sitt resultat, se helheter och söka orsaker till resultatet för att kunna förstå 
vilka faktorer som påverkat måluppfyllelsen. Därigenom blir det möjligt att få syn på 
vilka åtgärder som behövs för ökad måluppfyllelse. Analysen kan också ge indikationer 
på vad i skolornas förutsättningar som kan tänkas påverka resultaten, till exempel 
resurser och kompetens. Det som framkommer i analysen kan problematiseras 
ytterligare med hjälp av forskning och beprövad erfarenhet. För att få en fördjupad 
analys av elevernas upplevelse av trygghet så behöver huvudmännen koppla ihop 
enkäter, analysunderlag, incidentrapporter osv och göra analyser utifrån flera 
parametrar för att skaffa sig en överblick över vilka områden som är viktiga att 
utveckla. 
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Skolinspektionen rekommenderar Kungsbacka kommun att analysera studieresultat 
och resultat angående grundskoleelevernas upplevelse av trygghet för att åskådliggöra 
vilka samband och olika förutsättningar som inverkar. 

Huvudmannens kompensatoriska arbete 
Författningsstöd 
1 kap. 9 §, 2 kap. 8 b § skollagen 

Skolinspektionen bedömer följande: Huvudmannen har i hög utsträckning vidtagit 
relevanta kompensatoriska åtgärder, som syftar till att elever med sämre 
förutsättningar ska nå utbildningens mål så långt som möjligt. 

Den sammanfattande motiveringen av Skolinspektionens bedömning är att 
huvudmannen kartlägger hur elevernas olika behov och förutsättningar inverkar på 
deras möjligheter att tillgodogöra sig utbildningen och att elevers olika förutsättningar 
och behov ligger till grund för den resursfördelning som sker. Kompensatoriska 
åtgärder utgår främst ifrån de utvecklingsområden som man inom 
gymnasieutbildningen identifierat, och riktas till de gymnasieenheter som behöver. 
Även för grundskolorna genomförs kompensatoriska åtgärder, och de differentieras 
och riktas till de skolenheter som behöver, men det framkommer även att flera 
insatser genomförs generellt och uppfattas som valbara. Huvudmannen följer upp om 
att de kompensatoriska åtgärderna som syftar till att utveckla elevernas möjligheter 
att tillgodogöra sig utbildningen får avsedd effekt. Huvudmannen följer även upp den 
ekonomiska resursfördelningen kontinuerligt. 

Gymnasiet 

Elevers olika förutsättningar och behov ligger till grund för resursfördelningen 

Granskningen visar att huvudmannen kartlägger hur elevernas olika behov och 
förutsättningar inverkar på deras möjligheter att tillgodogöra sig utbildningen. 
Huvudmannen kartlägger kontinuerligt elever i år 3 som riskerar att inte uppnå en 
gymnasieexamen i "nära-examen", för att kunna sätta in åtgärder i tid. Detta 
kartläggningsarbete uppger nämndspresidiet ska utvecklas till att omfatta alla elever 
inom utbildningen, för att kunna upptäcka eventuella risker i tid. Huvudmannen följer 
även upp nyanlända och deras möjligheter att tillgodogöra sig utbildningen. Enligt 
representanter för förvaltningen följer de inte specifikt upp elever med sämre 
förutsättningar att nå utbildningens mål, utan hänvisar till att dessa elever fångas upp i 
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"nära- examen". De har gjort insatser utifrån att de uppmärksammat behov, till 
exempel riktat kompetensutvecklingsinsatser för att möta elever med olika diagnoser 
som kan inverka på deras möjligheter att tillgodogöra sig utbildningen. 

Granskningen visar vidare att huvudmannens resursfördelning utgår från programtyp 
och en kartläggning av elevers förutsättningar och behov som innebär att de bland 
annat sammanställer meritvärde från årskurs 9, vårdnadshavares utbildningsnivå och 
ekonomiskt bistånd. Den nuvarande resursfördelningsmodellen började gälla i januari 
2018. En av skolenheterna har utöver detta en förstärkt elevpeng utifrån elevers 
behov vilket möjliggör en annan organisation av verksamheten med högre lärartäthet 
än på andra skolenheter. 

Huvudmannen genomför, följer upp och utvärderar kompensatoriska åtgärder 

Granskningen visar att kompetensutvecklingsinsatser genomförs utifrån de behov som 
uppmärksammats. Insatserna utgår främst ifrån de utvecklingsområden som 
huvudmannen identifierat, och riktas gentemot de skolenheter som behöver. En av 
skolenheterna har förstärkt elevhälsa. Huvudmannen har till exempel omfördelat 
tillgång till specialpedagog eftersom ett behov hade uppkommit vid en av enheterna. 
Representanterna för förvaltningen uppger att det vid sådana tillfällen går snabbt att 
göra insatserna eftersom de förfogar över elevhälsan som är centralt organiserad. 
Ytterligare ett exempel då huvudmannen uppmärksammat mönster och satt in 
åtgärder är att de genomfört kompetensutvecklingsinsatser i syfte att utveckla 
bemötandet av elever. Huvudmannen riktar resurser utifrån vad som framkommer 
genom uppföljningsarbetet på respektive skolenhet. De har genomfört insatser för att 
göra skolmiljön tryggare, och någon skolenhet har fått resurser för att utveckla den 
pedagogiska lärmiljön. Det är huvudmannen som tillsätter förstelärare och utifrån 
behov och prioriterade områden styrs förstelärarnas uppdrag. Enligt nämndspresidiet 
har de under de senaste två åren beslutat om en extra ekonomisk resurstilldelning till 
vissa program utifrån att de uppmärksammat behov av kompensatoriska åtgärder. 

Huvudmannen kan tydligt visa vad de kompensatoriska åtgärderna syftar till och följer 
upp vilken effekt de får 

Granskningen visar vidare att det är huvudmannen som tydliggör vilken önskad effekt 
de kompensatoriska åtgärderna förväntas ge, och genom exempelvis enkäter följer de 
upp om åtgärderna fått den efterfrågade effekten. Representanter för förvaltningen 
följer tillsammans med rektor upp om insatserna får effekt och hur de genomförs vid 
de uppföljningssamtal som genomförs var sjätte vecka. Åtgärderna är enligt 
representanterna för förvaltningen relevanta men de uppger att resultaten i vissa fall 
fortfarande är låga vilket tyder på att träffsäkerheten i åtgärderna kunde förbättras 
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något. Enligt nännndspresidiet tar de del av vilka resultat som uppnås, åt vilket håll 
utvecklingen går samt utvecklingen av de identifierade utvecklingsområdena. De gör 
en bedömning av om de vidtagna åtgärderna är tillräckliga. Genom det analysarbete 
som genomförs gemensamt framkommer om åtgärderna leder till förbättrade 
resultat. Nännndspresidiet konstaterar att den återkoppling som de fått angående 
projektet "From Great to Excellent" visat att det varit framgångsrikt men att det inte 
genomsyrat verksamheten överallt ännu, och det som behöver utvecklas framgår i den 
genomförandeplan som finns. 

Den nuvarande resursfördelningsmodellen började gälla i januari 2018 vilket gör att 
det enligt representanter för förvaltningen är för tidigt att se några effekter av den. 
Några program har fått ökad tilldelning och några minskad, men studieresultaten har 
inte förändrats på motsvarande sätt. En uppföljning av modellen och en ny beräkning 
genomförs varje år. 

Grundskola 

Elevers olika förutsättningar och behov ligger till grund för resursfördelningen 

Granskningen visar att huvudmannen kartlägger hur elevsammansättningen ser ut på 
respektive skolenhet. Hur det går för elever med sämre förutsättningar att nå målen 
kartläggs på individnivå i de resultatdialoger som genomförs enligt representanter för 
förvaltningen. Nyanlända elevers resultat har förbättrats genom att fler är behöriga till 
gymnasiet och deras meritvärden höjts. I övrigt följs inte grupper av elever med sämre 
förutsättningar att nå målen upp för att se hur utbildningen kan utvecklas för att öka 
dessa elevers möjligheter att nå så långt som möjligt mot utbildningens mål. 
Huvudmannens ekonomiska resursfördelningsmodell utgår från en rad olika variabler 
som till exempel elevers boendesituation, vårdnadshavares utbildningsnivå och 
nyligen invandrad. Medel avsätts för att elever i behov av särskilt stöd ska kunna ges 
ett tilläggsstöd, vilket huvudmannen fördelar. Som grund för den ekonomiska 
resursfördelningen finns ett "grundbidrag" som utgår från en "elevpeng" och är lika 
för alla elever inom kommunen. Utöver det fördelas ett strukturbidrag som tar hänsyn 
till elevers resultat och bakgrund. Hur fördelningen av strukturbidraget ser ut utgår 
ifrån de aktuella elevgrupperna på respektive skolenhet. Tio skolenheter tar del av 
strukturbidraget och dessa tar även del av statsbidrag för likvärdig skola. 

Huvudmannen genomför kompensatoriska åtgärder 

Granskningen visar att det genomförs kompensatoriska åtgärder, och att de i viss 
utsträckning differentieras och riktas till de skolenheter som behöver, men att många 
insatser genomförs generellt och uppfattas som skolenheterna själva kan välja om de 
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ska delta eller inte. Enligt representanter för förvaltningen är det 
verksamhetscheferna som styr över hur ledningsresursen för de olika skolenheterna 
ser ut, och konstaterar att det på någon skolenhet finns utökad ledningsresurs utifrån 
de behov som finns. Rektorerna uppger att huvudmannen riktar erbjudande om stöd 
och insatser men säger vidare att det är rektorerna som ansvarar för att genomföra 
stödinsatserna. Huvudmannen tillsätter förstelärare och kan rikta deras uppdrag till de 
skolor som har behov av det. Vid en av skolorna med resultat som är lägre än de 
förväntade görs en insats av förstelärare som handleder obehöriga lärare vid planering 
av undervisning och bedömning av elevernas kunskaper. Huvudmannen har gjort 
insatser för de skolenheter som haft svårare att rekrytera och därmed anställa 
behöriga lärare genom exempelvis "rekryteringsbonus", "stanna-kvar-försäkring" och 
stöd vid annonsering. Inom ett område har en motivationspedagog anställts utifrån att 
resultaten i enkäter visade att eleverna hade låg framtidstro. För elever med specifika 
behov, exempelvis hörselnedsättning, familjehemsplacerade och nyanlända, kan 
rektorerna ansöka om insatser från centralt placerade elevhälsokompetenser. Andra 
kompensatoriska insatser är digitala verktyg, och till exempel inläsningstjänst vilket 
alla elever har tillgång till. Centralt organiserade utvecklingsledare bistår 
skolenheterna i deras arbete, det görs insatser på en av de skolor som har lägre 
resultat och sämre socioekononniska förutsättningar. En centralt organiserad 
kompetensutvecklingsinsats, STL, genomförs vilket bidragit till att höja pojkars resultat 
i andra kommuner där den genomförts. Flera av grundskoleenheterna och gymnasiet 
deltar i "From Great to Excellent". Vilka skolenheter som deltar i 
konnpetensutvecklingsinsatserna beror enligt rektorerna på intresse, även om 
representanter för förvaltningen säger att det styrs genom de resultatdialoger som de 
har med rektorerna. 

Huvudmannen kan visa vad de kompensatoriska åtgärderna syftar till och följer upp 
vilken effekt de får 

Granskningen visar att huvudmannen försäkrar sig om att de kompensatoriska 
åtgärderna som syftar till att utveckla elevernas möjligheter att tillgodogöra sig 
utbildningen får avsedd effekt. När de gäller de insatser som genomförs på respektive 
skolenhet, exempelvis utifrån strukturbidraget och statsbidrag för likvärdig skola, så är 
det skolenheten som definierar vad som ska genomföras. Detta tar 
verksamhetschefen och huvudmannen del av och godkänner de åtgärder som 
skolenheterna definierat. Huvudmannen följer upp om de insatser som görs har stöd i 
vad forskning säger är framgångsrikt skolarbete. Representanter för förvaltningen 
säger dock att det är svårt att veta om skolenheterna vet vilka insatser som ger vilket 
resultat. De insatser som de själva formulerat har ett syfte, till exempel "att höja 
resultaten i matematik" och därför har de startat en "matematikkommission", och 
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tagit stöd av forskning. Rektorerna har fått stöd men de har inte sett någon effekt av 
åtgärderna. Utifrån att pojkar har lägre resultat så uppger verksamhetscheferna att de 
behöver starta ett gemensamt arbete, som inbegriper jämställdhetsperspektivet. 
Huvudmannen konstaterar att de inte sett några resultat av de insatser som gjorts, 
möjligtvis beroende på att det inte gått tillräckligt med tid eller beroende på att 
insatserna inte varit tillräckligt kraftfulla. Skolinspektionen konstaterar att även om 
huvudmannen genomför flertalet kompensatoriska insatser så kan huvudmannen 
utveckla sitt ansvar och sin analys av skolenheternas förutsättningar och behov i syfte 
att utveckla relevansen och träffsäkerheten i de insatser som genomförs. 

Det framkommer vidare att huvudmannen följer upp utfallet av resursfördelningen 
och det strukturbidrag som syftar till att kompensera för elevers sämre förutsättningar 
att nå utbildningens mål. För att de skolenheter som omfattas av strukturbidraget ska 
få ta del av det ekonomiska tillskottet behöver rektorerna beskriva vad de ska använda 
pengarna till, och de ska även återrapportera hur utfallet blivit. På detta sätt vet 
huvudmannen vilken effekt strukturbidraget ger. Representanter för förvaltningen 
uppger att den summa som fördelas genom strukturbidraget ska utökas för att 
effekten av fördelningen ska ge resultat. Hittills har inte effekten blivit den 
efterfrågade vilket gör att potten som fördelas behöver utökas. Hur de samlade 
ekonomiska resurserna, grundbidraget och strukturbidraget, ska disponeras 
bestämmer respektive rektor och detta påverkar till exempel personaltätheten på 
respektive skolenhet. Huvudmannen följer i övrigt upp utfallet av och utvärderar 
resursfördelningen inför varje budgetår. 
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På Skolinspektionens vägnar 

X Roland Fallström 

Enhetschef 
Signerat dkr. Roland Fallström 

X Maria Larsson 

Föredragande / Utredare 
Signerat av: Maria Larsson 

1 handläggningen av ärendet har även utredare Camilla Adler medverkat. 
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Bilaga 1: Underlag för bedömning regelbunden 
kvalitetsgranskning 	 
Vid granskningsbesöket inhämtas information om såväl styrkor som utvecklingsom-
råden inom verksamheten. Värderingarna i detta beslut grundar sig på: 

• Tre gruppintervjuer med rektorer 

• Två gruppintervjuer med förvaltningspersonal samt en med 
verksamhetschefer 

• Två intervjuer med ansvariga politiker 

• Dokumentstudier. Dels de dokument som begärts in från huvudmannen och 
skolan samt den officiella statistik som finns att tillgå om den aktuella 
huvudmannen. 

Innan beslut har fattats har huvudmannen fått ta del av Skolinspektionens protokoll 
från besöket för faktakontroll. 

Som underlag för bedömningarna har Skolinspektionens utredare använt sig av be-
dömningsunderlag, vilka är utformade i enlighet med forskning och beprövad erfa-
renhet. Bedömningsunderlagen beskriver de områden som utredarna ska värdera vid 
besök på skolenheter. Bedömningsunderlagen är uppdelade i bedömningsområden. 
Respektive bedömningsområde är sedan nedbrutet till ett antal punkter. Dessa 
punkter beskriver mer i detalj vad som ska utredas, för att identifiera var skolans 
styrkor respektive förbättringsonnråden finns. 

Bedömningsområden 
För huvudmannen granskas följande delar: 

Bedömningsområde 1: I vilken utsträckning det finns en förklarande ansats i huvud-
mannens analys av studieresultat och resultat avseende trygghet, som kan utgöra 
underlag för förbättringsåtgärder inom dessa områden. 

Bedömningsområde 2: I vilken utsträckning huvudmannen har vidtagit relevanta 
kompensatoriska åtgärder, som syftar till att elever med sämre förutsättningar ska nå 
utbildningens mål så långt som möjligt. 

Skolinspektionen har i den regelbundna kvalitetsgranskningen valt ut två väl definie-
rade och begränsade granskningsområden i syfte att få ett djup förståelse av hur 
huvudmannen arbetar inom dessa områden inom en specifikt utvald skolform. De två 
ovanstående områdena representerar inte hela huvudmannens arbete. Inom 
huvudmannens ansvar för skolan finns många viktiga områden som tillsammans bil- 
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dar huvudmannens samlade ansvar för sin verksamhet och det finns därmed andra 
områden som är betydelsefulla för ett framgångsrikt arbete. Granskningen ger dock en 
god inblick i med vilken kvalitet huvudmannens arbete sker inom ovanstående 
områden för den valda skolformen. Resultaten av denna granskning kan även ge 
information till hur hur huvudmannen kan utveckla sitt arbete inom andra områden 
och i andra skolformer. 

Mer information om kvalitetsgranskningen finns på Skolinspektionens hemsida: 
www.skolinspektionen.se   
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Bilaga 2: Bakgrundsuppgifter om verksamheten  
Skolinspektionen besökte huvudmannen den 13 och 14 november 2019. Besöket 
genomfördes av Maria Larsson och Camilla Adler. 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad ansvarar för den gymnasieutbildning som 
sker i kommunal regi i Kungsbacka kommun. Förvaltningen för Gymnasium & 
Arbetsmarknad leds av en förvaltningschef. En gymnasiechef leder 
gymnasieverksamheten som bedrivs vid elva skolenheter, fördelade på tre skolor. 
Antalet elever i gymnasieverksamheten uppgick i slutet av läsåret 2018/19 drygt 2700. 
Högskoleförberedande program och yrkesförberedande program blandas på de olika 
skolenheterna. 

Nämnden för Förskola & Grundskola ansvarar för den verksamhet som bedrivs inom 
den kommunala grundskolan i Kungsbacka kommun. Den förvaltning som har ansvar 
för verksamheten i grundskolan är förvaltningen för Förskola & Grundskola, som leds 
av en förvaltningschef tillika skolchef. Verksamheten är indelad i tre geografiska 
verksamhetsområden som leds av verksamhetschefer. Enligt nationell statistik fick ca 
9500 elever sin grundskoleutbildning under läsåret 2017/18 i någon av de 45 
skolenheter som kommunala grundskolan i Kungsbacka bestod av. 



Bilaga 3: Formulär för att redovisa vidtagna åtgärder 

Redovisningsformulär för vidtagna åtgärder med anledning av 
utvecklingsområden i regelbunden kvalitetsgranskning i Kungsbacka 
kommun 

Detta formulär kan användas som stöd för er när ni redovisar hur ni har arbetat med de 
utvecklingsområden som Skolinspektionen har identifierat i samband med den regelbundna 
kvalitetsgranskningen. 

Redovisningen av vidtagna åtgärder ska fastställas av huvudmannen. 

Formulär för huvudmannens redovisning 
Utvecklingsområde 1: 

Att huvudmannen utvecklar sina analyserar skillnader och variationer mellan grundskolornas 
resultat avseende trygghet samt studieresultat. Detta för att identifiera styrkor och 
utvecklingsområden, samt tydliggöra samband mellan orsaker och resultat, både för 
respektive skolenhet och för utbildningen inom grundskoleverksamheten som helhet. 

Redovisa vilka åtgärder som genomförts: 

Beskriv hur verksamhetens kvalitet utvecklats avseende utvecklingsområdet sedan åtgärderna 
vidtagits: 

Vilka utvärderingsmetoder har ni använt i er uppföljning? 

Beskriv eventuella ytterligare åtgärder som planeras: 



Från: Elenore Cedervret <elenore.cedervret@skolinspektionen.se> 
Skickat: den 25 februari 2020 10:52 
Till: Info; Gymnasium & Arbetsmarknad; Förskola Grundskola 
Ämne: Det korrekta beslutet från Skolinspektionen 
Bifogade filer: Beslut Kungsbacka kommun (2).pdf 
 
Hej! 
 
Översänder härmed det korrekta beslutet för rätt kommun, Skolinspektionens beslut efter regelbunden 
kvalitetsgranskning av Kungsbacka kommun. 
 
Beslutet expedieras endast på detta sätt. 
 
_________________________________________ 
  
Registrator 
Skolinspektionen Göteborg 
skolinspektionen.goteborg@skolinspektionen.se 
  
Växel: +46 (0)8-586 080 00 
Postadress: Box 2320, 403 15 Göteborg 
www.skolinspektionen.se 
 
För information om hur Skolinspektionen behandlar personuppgifter:  
https://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/integritetspolicy/ 
_________________________________________ 
  
Prenumerera på Skolinspektionens nyheter 
Följ oss på Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:skolinspektionen.goteborg@skolinspektionen.se
http://www.skolinspektionen.se/
https://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/integritetspolicy/
https://www.skolinspektionen.se/sv/Nyheter---samlade/Prenumerera/
http://www.twitter.com/skolinspektion
http://www.facebook.com/skolinspektionen
https://www.linkedin.com/company/skolinspektionen
http://www.youtube.com/user/skolinspektionen
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 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Skolinspektionen regelbundna kvalitetsgranskning av Kungsbacka kommun 

 

Förslag till beslut 

Nämnden för Förskola & Grundskola antar tjänsteskrivelsen som sin egen och översänder den som 

svar till Skolinspektionen. 

Sammanfattning av ärendet 

Skolinspektionen genomförde under hösten 2019 en kvalitetsgranskning i Kungsbacka kommun inom 

ramen för sitt ordinarie uppföljningsansvar. I granskningen identifierade Skolinspektionen ett 

utvecklingsområde som huvudmannens senast 30 oktober 2020 skulle redovisa åtgärder för. 

Skolinspektionen konstaterar inom området Huvudmannens analys av studieresultat och trygghet att 

det görs flera relevanta analyser av studieresultat och resultat avseende trygghet. Skolinspektionen 

bedömer att ett utvecklingsarbete bör inledas för att utveckla analyser av skillnader och variationer 

mellan grundskolornas resultat avseende trygghet samt studieresultat. 

Beslutsunderlag 

FG Utveckling & Kvalitets tjänsteskrivelse 

Redovisning vidtagna åtgärder huvudman 

Beslutet skickas till 

Skolinspektionen 

Beskrivning av ärendet 

I Skolinspektionens kvalitetsgranskning av huvudmannen är det två områden som granskas: 

Huvudmannens analys av studieresultat och trygghet och Huvudmannens kompensatoriska arbete. I 

granskningen gör Skolinspektionen bedömningen att det finns ett behov av att ytterligare utveckla 

analyser av skillnader och variationer mellan grundskolornas resultat. Syftet med en mer utvecklad 

analys är att det kan bidra till att utveckla förståelsen för skolornas skilda förutsättningar och 

synliggöra framgångsfaktorer och vilka åtgärder som är relevanta att vidta. 
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I det utvecklingsarbete som vidtagits efter Skolinspektionens beslut finns flera olika delar. I en 

revidering av modellen för huvudmannens systematiska kvalitetsarbete har en ny rutin införts där 

rektorernas dokumenterade kvalitetsarbete nu är tillgängligt för huvudmannen. Syftet med att 

huvudmannen ska ha tillgång till enheternas samlade dokumentation är att komplettera de underlag 

som redan finns och skapa förutsättningar för ett mer fördjupat och kvalitativt underlag 

i huvudmannens analysarbete.  

Utöver det har flera andra rutiner utvecklats för huvudmannens analysarbete. 

I resultatdialogerna finns nu en del som utgår från en mer avgränsad och specifik frågeställning utifrån 

föregående års analys och utvecklingsområde. Fler funktioner i den förvaltningsövergripande 

organisationen bidrar med relevant underlag och kommunlektorerna har en mer aktiv del i 

analysarbetet. 

Bedömningen är att det långsiktiga arbetet i de tre fokusområdena jämställd 

utbildning, Undervisningens kvalitet samt Matematiskt lärande kommer leda till en ökad 

analysförmåga  generellt i organisationen och bidra till ett mer kvalitativt underlag för huvudmannens 

analysarbete där skillnaden och variationen mellan enheternas resultat särskilt kan uppmärksammas.  

Under hösten 2020 med genomförande under våren 2021 kommer Förskola & Grundskola också 

påbörja en mer fördjupad utvärdering av modellen för huvudmannens systematiska kvalitetsarbetet. 

Genom att granska modellen, underlag och processer är syftet att kunna prioritera de mest 

ändamålsenliga processerna för ökad måluppfyllelse.  

 

 

Maria Andersson 

Skolchef  
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 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Redovisning av situationen för nyanlända elever  

Förslag till beslut  

Informationen noteras till protokollet 

 

Sammanfattning av ärendet 

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

nyanlända elever. Förvaltningen beskriver arbetet med att stödja nyanlända barn och elever i ett nuläge 

och med framtida utvecklingsmöjligheter. 

 

Beslutsunderlag 

Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-03-30 

 

 

Maria Andersson 

Skolchef  
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Förskola & Grundskola arbetsutskott Datum  

2021-04-07 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

§ 58 Dnr 2021-00157 

Redovisning av situationen för nyanlända elever  

Förslag till beslut 

Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del av informationen och antecknar 

informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

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

situationen för nyanlända elever. Förvaltningen beskriver arbetet med att stödja 

nyanlända barn och elever i ett nuläge och med framtida utvecklingsmöjligheter. 

Beslutsunderlag 

Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-03-30. 
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Förskola & Grundskola 
Frida Byrsten 

Direkt 0300-83 44 69 

frida.byrsten@kungsbacka.se   

   Kungsbacka kommun 
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 

2021-04-27 

 
  

  

 

Pågående anmälningsärenden hos Skolinspektionen och Barn- 
och elevombudet (Beo), inklusive ärenden som utreds inom 
Förskola & Grundskolas klagomålshantering per den 27 april 
2021. 

 

Nya ärenden 

Diarienummer Anmälan avser Inkom Handläggningsstatus 

2021-00543 Kapareskolan 

Undervisningens kvalitet 

Diskriminering 

2021-04-16 Utredning pågår 

Svar ska inkomma 2021-04-30 
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Avslutade ärenden  

Diarienummer Anmälan avser Inkom Handläggningsstatus 

2020-00594 Gällingeskolan  

Skolinspektionen 

Behov av stöd 

2020-03-19 2021-02-01 

Skolinspektionen begär 

komplettering till 26 februari.  

2021-02-24  

Komplettering inlämnad 

2021-04-21 

Skolinspektionen avslutar 

ärendet.  

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 

2021-03-31 

Svar och utredning överlämnad 

till Skolinspektionen.  

2021-04-09 

Skolinspektionen avslutar 

ärendet.  
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Pågående ärenden 

Diarienummer Anmälan avser Inkom Handläggningsstatus 

2021-00407 Tingbergsskolan 

SI överlämnar klagomål för 

utredning. Avser bristande 

kommunikation.  

2021-03-16 Utredning klar och åtgärder 

är beslutade. Redovisad till 

SI 2021-04-21.  

Hör samman med andra 

pågående ärenden.  

2021-00176 Furulidskolan 

Diskriminerande handlingar som 

ej handläggs av SI som avslutar 

ärendet.  

2021-01-28 Handläggs internt.  

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. 

 

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 
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till BEO senast den 19 april 

2021 

2021-04-15 

Redovisning inlämnad till 

skolinspektionen. 

2021-04-22 

BEO begär komplettering till 

den 3 maj.  

 

 

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.  

2021-04-27  

BEO begär yttrande då 

anmälare begärt omprövning 

av ärendet.  

 

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.  
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Datum 

2021-02-23 
Diarienummer 

FG 2021-00289 
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 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Strategi för försörjning av utbildningsplatser 

 

Förslag till beslut 

Nämnden för Förskola & Grundskola beslutar om Strategi för försörjning av utbildningsplatser för 

Grundskolor i Kungsbacka kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Denna strategi syftar till att skapa långsiktiga förutsättningar för planering av utbildningsplatser i 

Kungsbacka kommun. 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  
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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.  



Strategi för försörjning av utbildningsplatser Kungsbacka kommun 
 

10 
 

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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§ 37 Dnr 2021-00289  

Strategi för försörjning av utbildningsplatser 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar att bordlägga ärendet. Ärendet återkommer på 

arbetsutskottet i april.  

Sammanfattning av ärendet 

Denna strategi syftar till att skapa långsiktiga förutsättningar för planering av 

utbildningsplatser i Kungsbacka kommun. 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  

Stadieindelning. 

Beslutsunderlag 

Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-02-23 

Strategi för försörjning av utbildningsplatser 
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§ 56 Dnr 2021-00289 

Strategi för försörjning av utbildningsplatser 

Beslut 

Ärendet bereds på arbetsutskott och kommer upp på nämndmötet i maj.  

Sammanfattning av ärendet 

Denna strategi syftar till att skapa långsiktiga förutsättningar för planering av 

utbildningsplatser i Kungsbacka kommun. 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  

Stadieindelning. 

Beslutsunderlag 

Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-02-23 

Strategi för försörjning av utbildningsplatser 

Beslutet skickas till 

VC pedagogiska områden 
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