KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Upprättad

2021-06-09

Nämnden för Förskola & Grundskola
Sammanträde onsdagen den 16 juni 2021 kl. 16:00
MS Teams
Ärende

Beteckning

Förslag

1.

Val av justerare och tid för
justering

2021-00021

Digital justering 2021-06-22. Jan Eric Knutas (L)

2.

Redovisning av inkomna
skrivelser till nämnd 2021

2021-00007

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

3.

Hållbarhetscentrum

2021-00748

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

2021-00557

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

Kl 16.05
Karl Lundgren, förvaltningschef
Astrid Nilsson, projektledare
4.

Samarbetet med förvaltningen
för Service ska utvecklas när
det gäller skolmatens kvalitet
och utbud
Kl 16.30
Annika Åkerlund,
verksamhetschef
Louise Marsland, projektledare
Marie Norberg, projektledare

Lars Sundbom
Direkt 0300-835240
lars.sundbom@kungsbacka.se

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
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5.

Ärende

Beteckning

Förslag

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

2021-00161

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

2021-00162

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

Kl 17.00
Eva Ring, rektor
Emma Snelder, utvecklare
6.

Utredning av pedagogisk
omsorg på kvällar och helger.
Kl 17.30
Ulrika Lundén, enhetschef
Paus 18.00-18.20

7.

Tillsynsplan för fristående
2021-00568
förskola, fritidshem och
pedagogisk omsorg i
Kungsbacka kommun 20212023. Ingen föredragning endast
inläsning

Nämnden godkänner tillsynsplan för enskilda
huvudmän som godkänts/beviljats bidrag för att
bedriva fristående förskola, fritidshem och
pedagogisk omsorg i Kungsbacka kommun 2021 2023.

Kl 18.20
Frida Byrsten, verksamhetschef
8.

Strukturbidrag för verksamhet
som nystartar under pågående
budgetår
Kl 18.25
Julia Tryggvadottir Tollesson,
biträdande förvaltningschef

2021-00777

För kommunal verksamhet, som är nystartad under
pågående budgetår, utgår strukturbidrag enligt
genomsnittet för kommunala verksamheter.
För fristående verksamhet, som är nystartad under
pågående budgetår, utgår strukturbidrag enligt
genomsnittet för fristående verksamheter.
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Ärende

Beteckning

Förslag

Initiativärende (KD) för bättre
elevhälsa

2021-00623

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

2021-00717

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

11. Initiativärende Johan Tolinsson 2021-00561
(S). Kompetensutveckling

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

9.

Kl 18.30
Karolina Reinhold,
utvecklingsledare
10. Initiativärende (S)
Arbetsmiljöåtgärder anställd
personal individuellt
beträffande Covid-19.
Kl 18.50
Helena Hellman, personalchef

Kl 19.00
Skolchef
12. Skolutredning Åsa

2021-00445

Kl 19.10

Åsa Gårdsskolan övergår från att vara en grundskola
för årskurs F-9 till årskurs F-6
Läsåret 2022/23 är Åsa Gårdsskola en grundskola
för årskurs F-6 och 8-9

Skolchef

Läsåret 2023/24 är Åsa Gårdsskola en grundskola
för årskurs F-6 och 9
Från och med läsåret 2024/25 är Åsa Gårdsskola en
grundskola för årskurs F-6
Från och med läsåret 2022/23 anvisas elever i
nyckelkodsområde 6030, 6031, 6033, 6040, 6050
och 7021 till Åsakolan i årskurs 7
13. Strategi för försörjning av
utbildningsplatser
Kl 19.35
Skolchef

2021-00289

Strategi för försörjning av utbildningsplatser i
grundskolor i Kungsbacka kommun antas.
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Ärende

Beteckning

14. Namnförslag utbildningslokaler 2021-00583
i Björkris/Skårby

Förslag

Nämnden för Förskola och Grundskola beslutar att
de nya utbildningslokalerna i Björkris får namnen
Skårbyskolan och Skårby förskola.

Kl 19.55
Skolchef
15. Tillväxtstrategi för Region
Halland (KS 2021-00493)

2021-00676

Nämnden för förskola och grundskola ställer sig
bakom Hallands strategi för Hållbar tillväxt 20212028, daterat 2021-04-29, och har inga ytterligare
synpunkter att lämna.

2021-00031

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

2021-00022

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

Kl 20.00
Skolchef
16. Delegeringsbeslut antagna av
nämnden 2021
Kl 20.05
17. Information - Förskola &
Grundskola arbetsutskott och
nämnd
Kl 20.10

Anders Ekström
ordförande

Lars Sundbom
sekreterare
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En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i

En hållbar utveckling och en hälsosam miljö

Bästa företagsklimatet i Västsverige

I Kungsbacka utvecklas vi hela livet

Ett medskapande samhälle och öppen attityd

•
•
•
•
•

•

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-05-26
Diarienummer

TE 2021-00270

Hållbarhetscenter i Kungsbacka

Förslag till beslut i nämnden för Förskola och Grundskola
Nämnden antecknar informationen till protokollet
Sammanfattning av ärendet
Hypotesen att skapa en informativ, lärorik och rolig plats för information och utbildning inom hela
miljöområdet med Vatten – Avlopp - Avfall – Kretslopp - Hållbarhet. En plats som både lockar och
lär.
Kungsbacka är en växande kommun med höga ambitioner inom flera områden, bland annat
miljöområdet. Vi ska uppgradera vårt avloppsreningsverk i Kungsbacka, en verksamhet som
traditionellt har tagit emot mycket studiebesök från i första hand grundskoleklasser. I samband med
planeringen av byggnationen väcktes idén att göra bättre möjligheter att ta emot besök på
anläggningen.
I Kungsbacka finns ingen samlad plats att utbilda och informera om hållbarhet och återvinning. I några
kommuner sker utbildningen i miljöområdet för både grund- och gymnasieskola på en plats särskilt
utformad för detta. Det kan även kombineras till att utgöra en plats för utbildning av anställda och ett
informationscenter för invånare inom hela miljöområdet.
I augusti 2020 startade en förstudie initierad av förvaltningen för Teknik med deltagare från Teknik,
Förskola & Grundskola, Gymnasium & Arbetsmarknad, Bygg & Miljö, Samhällsbyggnadskontoret
och Kommunstyrelsens förvaltning.
Resultatet av förstudien visar på olika möjligheter att skapa ett center för utbildning och information
kopplat till både kommunens uppdrag som ansvarig för information kring avfall, återvinning, vatten,
avlopp och de krav som finns på utbildning inom hela miljö- och hållbarhetsområdet inom både
grundskola och gymnasieskola.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-04-26
Presentation Hållbarhetscenter FG 210526.pptx
1 (2)
Karl Lundgren
0300 83 46 14

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
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Beslutet skickas till
"[Klicka här och skriv vilka som ska ta del av beslutet.]"

Karl Lundgren

Astrid Nilsson

Förvaltningschef

Projektledare
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-06-09
Diarienummer

FG 2021-00557

Samarbetet med förvaltningen för service vad det gäller skolmatens kvalitet och
utbud.

Förslag till beslut
Förslag till beslut att nämnden för Förskola & grundskola har tagit del av informationen och antecknar
den till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Förskola och grundskola driver tillsammans med service måltider en Utvecklingsgrupp med
enhetschefer från FG och måltid, rektorer samt ekonomer. I detta forum hanterar vi övergripande
frågor som berör måltiderna. Exempel på sådana frågor är arbetet med att ta fram gemensamma
tjänstebeskrivningar som förtydligar innehåll, utbud och service i samband med måltiderna.
Det kan även vara verksamhetsfrågor som sommaröppen verksamhet eller hur vi hanterar verksamhet i
samband med Pandemin.
Service måltider driver sedan drygt 1 år tillbaka ett projekt för att minska matsvinnet i kök och
servering. Det är ett arbete som kräver samarbete på många olika plan inte minst med Förskola och
grundskola.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-05-26

Maria Andersson

Annika Åkerlund

Skolchef

Verksamhetschef Service Måltider

1 (1)
Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-05-18
Diarienummer

FG 2021-00161

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

Förslag till beslut
Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Redovisning av regionsamarbete för ungas hälsa.
Redovisningen presenteras i form av regionsamarbete mellan Halland, Västra Götaland och
Kungsbacka kommun. Exempel på nätverk och dess funktion finns i bifogad Power Point-presentation.
Två valda samverkansprojekt fördjupas; En-Dörr-In samt Tillsammans för varje barn.
Beslutsunderlag
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-05-18

Maria Andersson
Maria Eriksson

Tommy Korsell

Annika Hellström

1 (1)
Kungsbacka kommun
Annika Hellström
0300-834771

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
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Att bedriva ett utvecklande arbete med syfte att skapa
bättre förutsättningar för gemensamma och samordnande
insatser för barn och unga i Kungsbacka kommun.
- Fler unga ska nå måluppfyllelse efter grundskolan.
- Fler unga ska gå ut gymnasiet med individuell måluppfyllelse.
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Att bedriva ett utvecklande arbete med syfte att skapa bättre förutsättningar för
gemensamma och samordnande insatser för barn och unga i Kungsbacka
kommun.
- Fler unga ska nå måluppfyllelse efter grundskolan.
- Fler unga ska gå ut gymnasiet med individuell måluppfyllelse.
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KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Förskola & Grundskola arbetsutskott

Datum

1 (1)

2020-09-09

§ 110
Omsorg på kvällar och helger

Dnr 2020-01235

Beslut
Arbetsutskottet beslutar att en omvärldsanalys och kostnaderna för omsorg på kvällar
och helger ska skrivas in i nämndens budgetdirektiv 2021.
Sammanfattning av ärendet
Skolchefen redovisar ett medborgarförslag för omsorg på kvällar och helger.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

Förslaget:
Tycker kommunen ska ompröva behov av nattis för barn med förälder som
arbetar natt! Vi är många ensamstående föräldrar med detta behov och man
kan tvingas säga upp sig pga att det inte finns möjlighet till barnomsorg
mellan 22:30 (19:30)-06. Samhället rullar 24 timmar om dygnet, 7 dagar i
veckan, årets alla veckor, vilket även barnomsorgen borde göra! Att hålla
stängt 4 veckor borde även det ses över!
Hoppas berörda politiker och tjänstemän tar till sig att behovet finns och
förbättrar barnomsorgen!

Hur har vi det nu?
Barnomsorgen på Signeshus är öppen
•
•

måndag-fredag klockan 18.30-22.30
lördag-söndag klockan 6.30-19.30.

Vad säger skollagen?
Enligt bestämmelser i skollagen ska kommuner sträva efter att erbjuda
omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds för barn vars
föräldrar har behov av det och inte själva kan ordna omsorgen.
Med sträva efter menas att en kommun ska ha ambitionen att tillhandahålla
omsorg på kvällar, helger och nätter men det finns inget krav på
kommunerna att erbjuda barnomsorg under dessa tider.Kommunen får inte
ha ett generellt beslut om att inte erbjuda omsorg på obekväm arbetstid utan
ska göra en prövning i varje individuellt fall.
Bestämmelsen i skollagen innebär inte någon rättighet för föräldrar att få
omsorg på obekväm arbetstid. Föräldrarna har ett eget ansvar för att hitta
lösningar på omsorgsbehovet för sina barn och föräldrarnas möjligheter att
själva ordna omsorg för sina barn bör ingå i kommunens prövning.
Omsorg under obekväm arbetstid är, till skillnad från förskolan, ingen
skolform och har inte heller de krav som ställs på en sådan verksamhet.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?
För att få bidraget måste kommunen erbjuda plats i minst 30 timmar per barn
och månad. Det faktiska behovet för varje barn kan dock vara högre eller
lägre. Omsorgen omfattar barn från och med ett års ålder till och med
vårterminen det år barnet fyller 13 år.

Skolverket fördelar bidraget enligt principen att de kommuner som ansökt får
dela på de medel som finns. Vi har fått knappt 1000 kr per erbjuden plats.

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-06-09
Diarienummer

«Databas» «Diarienr»

Utredning Pedagogisk omsorg obekväm arbetstid
-

kväll, natt och helg

Förslag till beslut
Nämnden för Förskola & Grundskola har tagit del av rapporten och antecknar informationen i
protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen för Förskola & Grundskola redovisar en nulägesbeskrivning av pedagogisk omsorg
obekväm arbetstid – kväll, natt och helg.
Kungsbacka kommun erbjuder barnomsorg kväll och helg på Signeshus förskola centralt i Kungsbacka
sedan 2013. Förskolan ligger i anslutning till Signeshus äldreboende där personal och/eller chef finns
att tillgå dygnet runt. En individuell prövning görs innan en plats beviljas och för det finns tydliga
rutiner. 2021 är 4 förskolebarn och 3 fritidhemsbarn inskrivna. Personalen är timanställd av
Förvaltningen Vård & Omsorg. Rektor har kvalitetsansvar för verksamheten.

Beslutsunderlag
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-05-18
Utredning pedagogisk omsorg obekväm arbetstid – kväll, natt och helg, 2021-05-18
Beslutet skickas till
-

Maria Andersson
Skolchef

1 (1)
«AnvEnhet»
AnvNamn
«AnvTelnr»
AnvFritext1

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

2021-05-18

Utredning pedagogisk omsorg obekväm arbetstid
- kväll, natt och helg

Bakgrund
Juridisk bakgrund

Skollagen (2010:800) 25 kap. Annan pedagogisk verksamhet
Omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds
5 § Kommunen ska sträva efter att erbjuda omsorg för barn under tid då förskola eller fritidshem inte
erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete och familjens situation i
övrigt.
Med sträva efter menas att en kommun ska ha ambitionen att tillhandahålla omsorg på kvällar, helger och
nätter men det finns inget krav på kommunerna att erbjuda barnomsorg under dessa tider. Kommunen får
inte ha ett generellt beslut om att inte erbjuda omsorg på obekväm arbetstid utan ska göra en prövning i
varje individuellt fall.
Bestämmelsen i skollagen innebär ingen rättighet för föräldrar att få omsorg på obekväm arbetstid.
Vårdnadshavare har ett eget ansvar för att hitta lösningar på omsorgsbehovet för sina barn och
vårdnadshavares möjligheter att själva ordna omsorg för sina barn bör ingå i kommunens prövning.
Omsorg under obekväm arbetstid är, till skillnad från förskolan, ingen skolform och har inte heller de krav
som ställs på en sådan verksamhet.
Svårtolkad lag
Lagen är dock svårtolkad och innebär stora skillnader för vårdnadshavare. En granskning visar att
kommunerna tillämpar skollagen på olika sätt. Att det är frivilligt, att kommunen inte behöver eller att
kommunen ska erbjuda omsorg på obekväm tid. Vid en strävanslagstiftning är det svårt att avgöra när en
kommun har gjort tillräckligt för att uppnå lagens krav. Svårigheterna att tolka strävanslagstiftningen
påverkar också Skolinspektionens möjligheter att utöva tillsyn över verksamheter som omfattas av denna
lagstiftning. Omsorg på obekväm tid (skolinspektionen.se)
Det förs en politisk debatt kring ett förtydligande av lagstiftningen där man lyfter behovet av att erbjuda
omsorg på obekväm arbetstid i ett modernt samhälle där nattarbete behövs. Man lyfter också fram
jämställdhetsperspektivet.
Snabbprotokoll 2020/21:40, Tisdagen den 24 november-Kl. 13.00 – 15.56, 18.00 – 20.49 (riksdagen.se)

Statsbidrag
Kommunala huvudmän kan söka statsbidrag för verksamhet som kommunen själv bedriver eller till en
verksamhet som bedrivs på entreprenad. Oavsett är det kommunen som är ansvarig huvudman.
Statsbidraget ska gå till kostnader för att barn som behöver det ska kunna få omsorg under kvällar, nätter
och helger. Alla kommuner ska sträva efter att erbjuda barnomsorg när förskolor och fritidshem inte har
öppet. Bidraget kan användas till både befintlig verksamhet och för ny verksamhet som bedrivs under
kvällar, nätter och helger.

Kungsbacka kommun • 0300-83 40 00 • info@kungsbacka.se • kungsbacka.se

För att få bidraget måste kommunen erbjuda plats i minst 30 timmar per barn och månad. Det faktiska
behovet för varje barn kan dock vara högre eller lägre. Omsorgen omfattar barn från och med 1 års ålder
till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år.
Statsbidrag för omsorg på kvällar, nätter och helger 2021 - Skolverket
Kungsbacka kommun söker statsbidrag för verksamheten och har beviljats pengar enligt nedan. Ansökan
för 2021 är under behandling.
år

belopp

2018

162 tkr

2019

78 tkr

2020

43 tkr

Kväll- och helgomsorg i Kungsbacka
Bakgrund pedagogisk omsorg, kväll och helg i Kungsbacka
Ur Tjänsteskrivelse 2010-05-08 (Diarienummer FG10-99/61)
Barnomsorgsadministratörerna har fått muntliga förfrågningar två till tre gånger per år om Kungsbacka
kommun erbjuder kvälls-, natt och/eller helgomsorg. Ingen ansökan från vårdnadshavare har inkommit.
Förvaltningen bedömer att det finns ett relativt litet behov av barnomsorg på obekväm arbetstid.
Ur Tjänsteskrivelse 2010-11-22 (Diarienummer FG10-99/61)
Förvaltningens bedömning är att efterfrågan och behovet av kvälls- och helgomsorg har ökat.
Ur Sammanträdesprotokoll 2012-06-13 (Diarienummer FG12-70/61)
Förvaltningen får i uppdrag att senast 1 augusti 2012 starta en avdelning med kvälls- och helgöppet i
centrala Kungsbacka samt att göra en fortsatt utredning om att starta så kallat “nattis” under 2013.

Nuläge
Kungsbacka kommun erbjuder barnomsorg kväll och helg sedan 2013. Omsorgen finns på Signeshus
förskola centralt i Kungsbacka och är öppen;
 måndag-fredag klockan 18.30-22.30
 lördag-söndag klockan 06.30-19.30
Påsk, midsommar, jul och nyår är verksamheten stängd. Det är stängt även de fyra sommarveckorna då
övriga förskolor har begränsat öppethållande, vanligtvis vecka 28-31.
Omsorgen är till för barn från 1 år till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år, där föräldrar arbetar
kväll och/eller helg.
Tillgången på platser är begränsade vilket betyder att omsorgsplats inte kan erbjudas efter önskemål. Innan
en plats beviljas görs en individuell behovsprövning.
Avgiften ryms inom kommunens vanliga regler för barnomsorgstaxa.
De förskolebarn som är i behov av omsorgen ska vara inskrivna på Signeshus förskola oavsett boendeadress
i kommunen. De inskrivna fritidshemsbarnen kommer med taxi till Signeshus förskola från respektive skola
och fritidshem.
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Inskrivna förskolebarn/fritidshemsbarn
år

förskolebarn

fritidhemsbarn

2016

5

2

2017
2018

11
6

2
4

2019

8

5

2020

5

4

2021

4

3

Kostnader
år

tilldelad budget

statsbidragsbelopp

faktisk kostnad

2018

502 tkr

162 tkr

340 tkr

2019

340 tkr

78 tkr

262 tkr

2020

243 tkr

43 tkr

191 tkr

Efterfrågan
Under ett år får handläggare ca 10 förfrågningar om omsorg kväll och helg och av dessa är ungefär 2
förfrågningar om nattomsorg. Sammanlagt resulterar 2 - 4 förfrågningar i skriftliga ansökningar.
Efterfrågan svänger och följer samhällstrender, exempelvis identifierades en ökad efterfrågan när
Kungsmässan utökade sina öppettider.
Rutiner för ansökningsförfarande
Tydliga rutiner finns för ansökan om barnomsorg på obekväm arbetstid och en noggrann prövning sker
innan beslut fattas av rektor för förskolan. Till de vårdnadshavare som efterfrågar omsorg på obekväm
arbetstid skickas ett informationsblad samt en bedömningsplan. Arbetsgivarintyg efterfrågas också och
båda vårdnadshavarna behöver lämna intyg, även om man har delad vårdnad.
Innan en ansökan om omsorg vid obekväm arbetstid beviljas eller avslås görs en behovsprövning.
Prövningen ska bland annat visa att det finns ett regelbundet återkommande behov och att familjen inte
kunnat lösa omsorgen på annat sätt. Exempelvis ska vårdnadshavarna undersökt om det finns möjlighet att
få förändrade arbetstider av sin arbetsgivare.
Om ansökan beviljas görs en årlig omprövning av beslutet. Samma frågor som vid ansökan skickas ut av
handläggare och nytt beslut fattas av rektor. Syftet är att undersöka att behovet finns kvar. Rutinen
uppfattas som välfungerande av handläggare.
Besluten går att överklaga och kommunen har färdiga överklagandehänvisningar. Det är till
Förvaltningsrätten man överklagar, men skickar sitt överklagande till Förskola & Grundskola.
Personal
Rekryteringen görs av rektorn för Signeshus förskola. Personalen blir dock anställda av Vård & Omsorg
förvaltningen av två anledningar. Dels för att de anställs enligt avtal för timanställda, dels för att förskolan
ligger i anslutning till Signeshus äldreboende där personal och/eller chef finns att tillgå dygnet runt.
Personalen är ofta lärarstudenter och idag finns två anställda. De flesta som arbetat med omsorgen är nu
anställda i kommunens ordinarie verksamhet.
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Kvalitetsuppföljning
Verksamheten är kvalitetssäkrad genom att ha anställda kompetenta personer under utbildning till
förskollärare/lärare. Rektor har kvalitetsansvar för verksamheten. Ingen brukarenkät görs för denna
verksamhet.

Omvärldsspaning - Pedagogisk omsorg; kvällar, nätter och helger i kranskommunerna
X = ja- = nej ? = uppgifter saknas
Kommun
Mark
Härryda
Varberg
Falkenberg
Göteborg

Kväll
X
?
X
X
X

Natt
X
?
X
X
X

Helg
X
?
X
X
X

Mölndal

X

X

X

Partille
Lerum
Alingsås
Kungälv

X
X
X
?

X
X
?

X
X
?

Stenungssund

X

X

X

Uddevalla
Tjörn
Öckerö
Ale
Lilla Edet

X
X
X
-

X
X
-

X
X
-

Kommentarer

Kan erbjudas efter
individuellprövning
vardagar

Kan erbjudas efter behovsprövning

Marks kommun erbjuder kväll, natt och helgomsorg.
Härryda kommun ?
Varbergs kommun erbjuder kväll, natt och helgomsorg för barn mellan 1-12 år. Verksamheten finns på
Stenåsa förskola. Skolbarn i behov av omsorg kvällar, nätter och helger går i skola och på fritidshem under
dagtid och är därefter välkomna till Stenåsa förskola.
Falkenbergs kommun erbjuder kväll, natt och helgomsorg.
Göteborgs stad erbjuder nattomsorg eller ”nattis”. Du som har arbetstider där varken ordinarie förskola
eller nattomsorg fungerar, kan ansöka om omsorg i hemmet. Den här omsorgsformen erbjuds inte på
natten. Förskoleförvaltningen beslutar om du kan få det. Det är en så kallad individuell prövning.
Mölndals kommun kväll, natt och helgomsorg kan erbjudas efter individuell prövning.
Partille kommun erbjuder kvällsomsorg vardagar.
Lerums kommun erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid i form av pedagogisk omsorg i förskolelokal.
Omsorg på obekväm arbetstid är avsedd för barn från och med 1 år till och med vårterminen det år barnet
fyller 13 år vars vårdnadshavare samtidigt arbetar under obekväma arbetstider.
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Alingsås kommun erbjuder kväll, natt och helgomsorg.
Kungälvs kommun ?
Stenungssunds kommun erbjuder kväll, natt och helgomsorg efter behovsprövning.
Uddevalla kommun erbjuder kväll, natt och helgomsorg.
Tjörns kommun erbjuder kväll och helgomsorg.
Öckerö kommun erbjuder ingen omsorg kväll, natt och helg.
Ale kommun erbjuder kväll och nattomsorg. Helg?
Lilla Edet kommun erbjuder ingen omsorg kväll, natt och helg.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-05-24
Diarienummer

FG 2021-00568

Tillsynsplan för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Kungsbacka
kommun 2021-2023

Förslag till beslut i nämnden för förskola och grundskola
Nämnden godkänner tillsynsplan för enskilda huvudmän som godkänts/beviljats bidrag för att bedriva
fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Kungsbacka kommun 2021 - 2023.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden fattar beslut om att förvaltningen ska genomföra tillsynen för fristående förskolor, fritidshem
och pedagogisk omsorg utöver krav i 26 kap. skollagen (2010:800) och i Skolverkets allmänna råd.
Tillsynsplanen 2021 - 2023 ger förvaltningen för Förskola & Grundskola i uppdrag att arbeta med
tillsynsbesök, uppföljningsbesök, dialogmöten och utvärdering av den genomförda
tillsynsverksamheten.
Beslutsunderlag
FG Myndighet & Stöds tjänsteskrivelse, 2021-05-24
Beslutet skickas till

Beskrivning av ärendet
Kungsbacka kommun har enligt 26 kap. 4 § skollagen (2010:800) tillsyn över förskola och fritidshem
vars huvudman kommunen har godkänt och pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har
förklarat har rätt till bidrag. Den föregående tillsynsperioden har löpt från 2018 fram till nu.
Med tillsyn menas enligt 26 kap 2 § skollagen ”en självständig granskning som har till syfte att
kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar och andra
föreskrifter.
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I tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder som kan behövas för att den huvudman som bedriver
verksamheten ska rätta fel som upptäckts vid granskningen.”
Enligt 26 kap.7 § skollagen är den vars verksamhet som står under tillsyn enligt skollagen skyldig att
på tillsynsmyndighetens begäran lämna upplysningar samt tillhandahålla handlingar och annat material
som behövs för tillsynen.
Tillsynen ska ge underlag för att ta ställning till om verksamheten följer de nationella krav och mål
som anges i bland annat skollag och läroplan. Tillsynen genomförs genom att både i förväg och på
plats ta del av de handlingar som behövs för tillsynen, genomföra intervjuer och observationer i
verksamheten samt inhämta de övriga upplysningar som behövs för tillsynen.
Kommunens tillsyn utgörs av både regelbunden och riktad tillsyn. Den regelbundna tillsynen innebär
en planerad och återkommande tillsyn av verksamheten utifrån de krav som gäller för verksamheten.
Riktad tillsyn innebär att tillsyn görs med anledning av inkomna klagomål eller andra signaler om att
det kan förekomma brister i verksamheten. Inom ramen för tillsynen förekommer råd och stöd i form
av muntlig återföring av beslut samt information om anpassat stödmaterial utifrån brister som
konstaterats i tillsynen.
Förebyggande åtgärder
Utanför tillsynen ges råd och stöd i form av mer generell information av stödmaterial samt
dialogmöten med företrädare för enskilda huvudmän och dess rektorer/förskolechefer. Minst ett forum
för dialog anordnas årligen för de fristående verksamheterna i Kungsbacka kommun.
Tillsynen inriktar sig på att:
• kontrollera att verksamheten följer skollagen
• kontrollera att verksamheten bedrivs i enlighet med läroplanen för förskolan (Lpfö 18/Lgr 11)
Inriktningen i den regelbundna tillsynen bygger på Skolverkets allmänna råd för Förskola, Fritidshem
och Pedagogisk omsorg.
Sanktionsmöjligheter
I tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder som kan behövas för att den huvudman som bedriver
verksamheten ska rätta fel som upptäckts vid granskningen enligt 26 kap. 10 – 16 §§ skollagen.
Kungsbacka kommun ska som tillsynsmyndighet förelägga en huvudman att fullgöra sina skyldigheter,
om verksamheten inte uppfyller de krav som följer av de föreskrifter som gäller för verksamheten eller
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de villkor som gäller för godkännandet eller beslutet om rätt till bidrag. Ett beslut om föreläggande
gäller omedelbart. 26 kap. 10 § skollagen.
Kungsbacka kommun får avstå från ingripande om överträdelsen är ringa, om verksamheten vidtar
rättelse eller om det av omständigheterna finns särskilda skäl att inte ingripa. 26 kap. 12 § skollagen.
Vid mindre allvarliga överträdelser av vad som gäller för verksamheten kan Kungsbacka kommun
tilldela huvudmannen en anmärkning. 26 kap. 11 § skollagen.
Vid allvarliga missförhållanden eller om huvudmannen inte har följt kommunens föreläggande kan
Kungsbacka kommun återkalla godkännande och beslut om rätt till bidrag 26 kap. 13 § skollagen.
Beslut efter genomförd tillsyn fattas enligt delegeringsförteckning för Förskola & Grundskola
fastställd av nämnden för Förskola & Grundskola.
Tillsynen inriktar sig inte på:
• Uppföljning över att bestämmelserna om åtgärder mot kränkande behandling följs enligt 6 kap.
skollagens men kommunen ska granska att arbetet kring läroplanernas riktlinjer för normer och värden
följs.
• Varken kommunen eller Skolinspektionen har tillsyn över sådana frågor som någon annan myndighet
har särskilt ansvar för.
Skolinspektion har tillsyn över hur kommunerna fullgör sitt tillsynsansvar
Tillsynsbesök
Regelbunden tillsyn genom besök i verksamheten genomförs som regel vart tredje år för förskolor,
fritidshem och pedagogisk omsorg. Besök, anmält eller oanmält, kan också ingå som en del av den
riktade tillsynen.
En inledande tillsyn genomförs i anslutning till uppstart av verksamhet för att säkerställa att
huvudmannen följer regelverket utifrån godkännande/beviljat bidrag. Denna tillsyn innebär att den
regelbundna tillsynen tidigareläggs för verksamheten. Syftet är att säkerställa att verksamheten redan
från start följer de krav som gäller för verksamheten, samt att ge information om kommunens tillsyn
och grundlägga en förtroendefull relation med huvudmannen.
Som underlag för tillsynen inhämtas dokumentation, intervjuer hålls med huvudman, rektor, personal
och föräldrar och besök görs på plats.
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Om det vid tillsynen konstateras brister ställer kommunen krav på att åtgärder vidtas för att komma till
rätta med de uppmärksammade bristerna. Uppföljning av huvudmannens vidtagna åtgärder kan,
beroende på bristernas art och omfattning, innebära uppföljningsbesök i verksamheten med nya
intervjuer med aktuella målgrupper, observationer och/eller dokumentgranskning. När huvudmannen
kan visa att bristerna har omhändertagits och rättats till avslutas tillsynen.
Klagomål
Utöver kommunens regelbundna tillsyn ingår att ta emot och utreda klagomål från föräldrar,
medborgare eller andra. Klagomål på den fristående verksamheten kan föranleda riktad tillsyn och
innebära anmält eller oanmält besök om det framkommit uppgifter om att det kan förekomma brister i
verksamheten.
Utvärdering av tillsynsverksamheten
Genomförda tillsyner, såväl regelbundna och riktade tillsyner, sammanställs och rapporteras årligen till
nämnden för Förskola & Grundskola.
Tillsynsplanen för fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg ska utvärderas av
förvaltningen i samband med sammanställningen av årsrapporten för 2023.
Tillsynen utvärderas utifrån bland annat följande grundläggande principer för tillsynen: effektiva och
rättssäkra former för handläggning och skälig handläggningstid, tydlighet i beslut och information om
tillsynen, transparens samt ansatsen att genom tillsynens form och innehåll stödja och stärka
huvudmännens kunskap och kapacitet att organisera en bristfri verksamhet.

Maria Andersson

Frida Byrsten

Förvaltningschef

Verksamhetschef Myndighet och stöd

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-05-26
Diarienummer

FG 2021-00777

Strukturbidrag för verksamhet som nystartar under pågående budgetår

Förslag till beslut
För kommunal verksamhet, som är nystartad under pågående budgetår, utgår strukturbidrag enligt
genomsnittet för kommunala verksamheter.
För fristående verksamhet, som är nystartad under pågående budgetår, utgår strukturbidrag enligt
genomsnittet för fristående verksamheter.

Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Förskola & Grundskola beslutar inför varje kalenderår om resursfördelningsmodellen
och bidragsnivåer till de fristående och kommunala verksamheter.
Strukturbidraget är en socioekonomisk fördelning med syfte är att utjämna för strukturella skillnader
mellan enheter utifrån ett socioekonomiskt perspektiv. Strukturbidraget utgår från vilken enhet varje
barn/elev är inskriven på under hösten inför kommande budgetår. Alla enheter beräknas därefter med
ett socioekonomiskt index för respektive enhet. Det innebär att de verksamheter som startar upp sin
verksamhet under löpande budgetår inte erhåller något socioekonomiskt index då det inte finns några
barn/elever registrerade i de beräkningar som görs av SCB. Nämnden för Förskola & Grundskola
behöver därför komplettera sina regler i resursfördelningen på denna punkt.
Nämnden för Förskola & Grundskola beslutar att för kommunal verksamhet, som är nystartad under
pågående budgetår, utgår strukturbidrag enligt genomsnittet för kommunala verksamheter. För
fristående verksamhet, som är nystartad under pågående budgetår, utgår strukturbidrag enligt
genomsnittet för fristående verksamheter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-05-26
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Maria Andersson

Julia Tryggvadottir Tollesson

Skolchef

Biträdande förvaltningschef

Initiativ för förbättrad elevhälsa
Barn och unga i Sverige mår allt sämre, både fysiskt och psykiskt. Något som visat sig ännu
tydligare under pandemin. Enligt skollagen ska elevhälsan verka för att varje skola har en
miljö som främjar alla elevers hälsa och välmående. Den ska även arbeta förebyggande och
hälsofrämjande. Kungsbacka skulle kunna visa vägen för att få en vändning. Mår våra barn
och ungdomar bättre kommer deras lärande bli bättre!
Fysisk inaktivitet är den fjärde största orsaken till förtida död. Och trots att alltmer forskning
visar på fördelarna med rörelse och fysisk aktivitet i relation till barns hälsa och utveckling så
rör sig våra barn och ungdomar allt mindre. Endast 2 av 10 barn når upp till målet att vara
fysiskt aktiva minst 60 minuter per dag. Även skärmtiden är något som ökar i vårt samhälle
men framförallt hos våra barn och unga. 3 av 10 barn och unga uppger tre till fyra timmars
skärmtid per dag. De äldre barnen är framförallt de som har mest skärmtid, de uppger att de
suttit fem timmar eller mer per dag.
Fysioterapeuter ingår inte i den svenska elevhälsan i dag, men träffar ofta barn och
ungdomar när de redan fått problem med sin hälsa oavsett om det gäller skador, smärta
eller stress. Med en bredare kompetens inom skolan och elevhälsan kan fysioterapeuterna
bidra till ett ökat hälsofrämjande arbete och stödja lärarna. I Norge finns nationella riktlinjer
som säger att det ska finnas 480 fysioterapeuter på de norska skolorna. Av Sveriges 290
kommuner är det få kommuner som har en fysioterapeut anställd inom elevhälsan, där
bland annat Malmaskolan i Kolsva. Kungsbacka borde vara en av de kommunerna som följer
med och breddar kompetensen inom elevhälsan! Fysioterapeuter har en specifik kompetens
inom kropp, träning, hälsa, smärta, stress – faktorer som kan gå från ohälsa till hälsa.

Vi föreslår att förvaltningen får i uppdrag att:
- Utreda möjligheten till att starta ett projekt med fysioterapeut som tillgång i
elevhälsan. Projektet skulle kunna finansieras ur resultatfonden.
- Projektet ska återredovisas i nämnden när det har varit igång under två terminer.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Förskola & Grundskola

Datum
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2021-05-19

§ 72
Dnr 2021-00623
Initiativ (KD) för bättre elevhälsa
Beslut
Nämnden för Förskola och Grundskola beslutar att nämnden skall pröva initiativet i
samband med budget 2022. Nämnden ger skolchefen i uppdrag att återkomma med
en redovisning av vilka utvecklingsinsatser grundskolorna genomför kring fysisk
aktivitet för eleverna.
Sammanfattning av ärendet
Initiativärende Niklas Mattsson (KD).
Barn och unga i Sverige mår allt sämre, både fysiskt och psykiskt. Enligt skollagen
ska elevhälsan verka för att varje skola har en miljö som främjar alla elevers hälsa
och välmående. Den ska även arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Fysisk
inaktivitet är den fjärde största orsaken till för tidig död. Trots att alltmer forskning
visar på fördelarna med rörelse och fysisk aktivitet i relation till barns hälsa och
utveckling så rör sig våra barn och ungdomar allt mindre.
Fysioterapeuter ingår inte i den svenska elevhälsan i dag, men träffar ofta barn och
ungdomar när de redan fått problem med sin hälsa oavsett om det gäller skador,
smärta eller stress. Med en bredare kompetens inom skolan och elevhälsan kan
fysioterapeuterna bidra till ett ökat hälsofrämjande arbete och stödja lärarna.
Nämnden bör ge skolchefen i uppdrag att utreda möjligheten till att starta ett projekt
med fysioterapeut som tillgång elevhälsan. Projektet ska återredovisas i nämnden när
det har varit igång under två terminer.
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) konstaterar att det föreligger två förslag till beslut,
liggande förslag och Niklas Mattssons (KD) förslag.
Ordförande (M) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller
liggande förslag, att Nämnden för Förskola och Grundskola beslutar att nämnden
skall pröva initiativet i samband med budget 2022.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-05-04

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Förskola & Grundskola arbetsutskott

Datum

1 (1)

2021-05-05

§ 85
Dnr 2021-00623
Initiativärende (KD) för bättre elevhälsa
Förslag till beslut
Nämnden för Förskola och Grundskola beslutar att nämnden skall pröva initiativet i
samband med budget 2022.
Sammanfattning av ärendet
Initiativärende Niklas Mattsson (KD).
Barn och unga i Sverige mår allt sämre, både fysiskt och psykiskt. Enligt skollagen
ska elevhälsan verka för att varje skola har en miljö som främjar alla elevers hälsa
och välmående. Den ska även arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Fysisk
inaktivitet är den fjärde största orsaken till för tidig död. Trots att alltmer forskning
visar på fördelarna med rörelse och fysisk aktivitet i relation till barns hälsa och
utveckling så rör sig våra barn och ungdomar allt mindre.
Fysioterapeuter ingår inte i den svenska elevhälsan i dag, men träffar ofta barn och
ungdomar när de redan fått problem med sin hälsa oavsett om det gäller skador,
smärta eller stress. Med en bredare kompetens inom skolan och elevhälsan kan
fysioterapeuterna bidra till ett ökat hälsofrämjande arbete och stödja lärarna.
Nämnden bör ge skolchefen i uppdrag att utreda möjligheten till att starta ett projekt
med fysioterapeut som tillgång elevhälsan. Projektet ska återredovisas i nämnden när
det har varit igång under två terminer.
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut och att
arbetsutskottet bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-06-09
Diarienummer

FG 2021-00623

Initiativ (KD) för bättre elevhälsa

Förslag till beslut
Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del av informationen och antecknar informationen i
protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Förskola och Grundskola har efterfrågat en redovisning av vilka projekt grundskolorna
har för att öka elevernas fysiska aktivitet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-06-09

Maria Andersson
Skolchef
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Datum

2021-05-17
Diarienummer

FG 2021-00717

Initiativärende (S) Arbetsmiljöåtgärder anställd personal individuellt beträffande Covid19.
Förslag till beslut
Nämnden för Förskola & Grundskola har tagit del av informationen och antecknar informationen i
protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Johan Tolinsson (S) önskar en kartläggning hur många det är som berörs inom förvaltningen.
På vilket sätt följer förvaltningen upp att rektorer möjliggör individuellt stödja anställd personal så att
de kan söka graviditetspenning hos Försäkringskassan?
Enligt Arbetsmiljöverket skall arbetsgivare göra riskutredningar och erbjuda åtgärder för gravida. Om
det inte går att undanröja risker får berörd personal inte vara på arbetsplatsen.
I varje enskilt fall kan rektor göra bedömningen att förbjuda medarbetaren att vara på arbetsplatsen på
grund av risk för smitta, att rektor fyller i blanketten att den gravida medarbetaren kan ansöka om
ersättningen (graviditetspenning) hos Försäkringskassan. Får signaler att det inte fungerar längst ut i
linjen.
I dagsläget har HR deltagit i ett femtontal individuella riskbedömningar tillsammans med rektor och
skyddsombud på arbetsplatsen. Troligtvis finns det fler individuella riskbedömningar genomförda utan
att HR blivit inkopplade. HR har även erbjudit utbildning till samtliga chefer i förvaltningen kring
riskbedömningar generellt samt individuellt för att säkerställa att riskbedömningarna genomförs.
Den 30 mars gjorde Arbetsmiljöverket en inspektion utifrån att ett av våra fackliga förbund gjort en
begäran om åtgärd enligt 6:6a arbetsmiljölagen. Begäran gällde gravidas arbetsmiljö efter 20:e veckan
och förbundet ansåg att arbete i förskola och grundskola inte var möjligt under pandemin enligt
gällande arbetsmiljölagstiftning. Slutsatserna från inspektionen har nu kommunicerats till kommunen
med att antal åtgärder som Arbetsmiljöverket ansåg att arbetsgivaren behövde genomföra.
Förvaltningen för förskola och grundskola gör bedömningen att åtgärderna kommer vara svåra att
säkerställa samt innebära en stor arbetsinsats för varje rektor utifrån omfattningen och den detaljnivå
1 (2)
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0300-834201

Kungsbacka kommun
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som Arbetsmiljöverket beskriver dem på. Därför rekommenderas att gravida medarbetare
fortsättningsvis förbjuds att arbeta under pandemin i det fall distansarbete inte är möjligt.
Beslutsunderlag
Förskola och Grundskolas tjänsteskrivelse, 2021-05-25

Maria Andersson

Helena Hellman

Förvaltningschef

Personalchef

TJÄNSTESKRIVELSE
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FG 2021-00561

Initiativärende Kompetensutveckling personal

Förslag till beslut
Nämnden för Förskola & Grundskola har tagit del av informationen och antecknar den till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Johan Tolinsson (S) har lagt ett initiativärende om kompetensutveckling för personalen på Förskola &
Grundskola. Arbetsutskottet beslutade att skolchefens svar på initiativärendet ska redovisas på
nämndens sammanträde i juni.
Kompetensutveckling handlar om att utveckla kunskaper och färdigheter hos medarbetare.
Kompetensutvecklingen kan vara exempelvis kurser och utbildning, konferenser men också kollegial
lärarande på den egna arbetsplatsen, coaching, mentorskap och/eller egenstudier.
Kompetensutvecklingen finansieras delvis med kommunbudget men också med hjälp av statsbidrag. I
dessa fall behöver oftast kommun vara med och delfinansiera. Tabellen nedan visar den totala
kostnaden, de totala intäkterna samt hur mycket egen satsad budget som förvaltningen har lagt på
kompetensutveckling. Förvaltningen har i dagsläget 2 600 medarbetare.
Kompetensutveckling
Summa kostnader
Summa intäkter
Summa egen satsad budget

2018
12 210 765
-2 243 136
9 967 629

2019
13 904 711
-3 826 793
10 077 918

2020
14 172 701
-5 060 737
9 111 964

Målet med kompetensutveckling är att utveckla varje individs förmåga att tillämpa sina kunskaper och
färdigheter inom de arbetsuppgifter och uppdrag som denne har. Inom förvaltningen är
kompetensutvecklingen en förutsättning för förskole- och skolutveckling med målet att öka
måluppfyllelsen för våra barn och elever. Av den anledningen erbjuder förvaltningen olika typer av
kompetensutveckling för olika målgrupper. Exempel på detta är:
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1. Enheternas egen kompetensutveckling
Varje förskole-/skolenhet och förvaltningens stödprocesser genomför egen kompetensutveckling i
form av studiedagar, individuellt stöd till egen personal för studier och olika konferenser med olika
temainriktningar. Varje enhet har ett eget kompetensutvecklingskonto och varje rektor bedömer själv i
vilken grad de satsar på kompetensutveckling i sin egen budget. Lärare har i sitt kollektivavtal minst
104 timmars kompetensutveckling.
Enheternas egen kompetensutveckling
Kostnader
Intäkter
Summa:

2018
5 025 043
-178 735
4 846 308

2019
5 211 391
-533 434
4 677 957

2020
3 506 381
-81 955
3 424 426

2. Internt anordnad kompetensutveckling
Avdelningen Kvalitet och Utveckling genomför föreläsningar med externa föreläsare under läsåret.
Dessutom erbjuds kompetensutveckling genom flera interna föreläsare/seminarieledare i förvaltningen.
HR och kommunikationsenheten genomför kontinuerligt kortare utbildningstillfällen med relevanta
teman inom personalområdet för skolledare/chefer. Dessa erbjuds i snitt två per månad i samarbete
med HR på Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen. Under vårterminen har målgruppen utökats
även till skyddsombud inom de båda förvaltningarna.
Internt anordnad
kompetensutveckling
Kostnader
intäkter
summa

2018

2019

2020

1 638 458
-26 404
1 612 054

3 392 606
-1 005 834
2 386 772

3 891 487
-1 974 393
1 917 094

3. Externa behörighetsgivande utbildningar och handledarutbildningar
Behörighetsgivande utbildningar där staten betalar en del och Kungsbacka en del.

Dessa utbildningar kan ge behörighet exempelvis som speciallärare, specialpedagog, svenska som
andra språk, lärare i förskoleklass. Förvaltningen får ett bidrag där staten betalar 70% och Kungsbacka
betalar 10% samt litteratur. Det kan också vara lärarlyft där staten finansierar studierna utifrån hur
många högskolepoäng kursen ger. Rektor beslutar själv hur dessa pengar används. Förvaltningen står
för litteratur.

KUNGSBACKA KOMMUN
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Lärarprogram för yrkesverksamma

I förvaltningen finns ett antal medarbetare som studerar till förskollärare eller lärare i fritidshem och
samtidigt arbetar 60–80 %. Kungsbacka har stöttat med 20% lön den dag de är på högskolan samt
litteratur. Hittills har förvaltningen finansierat 12 Lärare i fritidshem och 4 förskollärare. I dagsläget
studerar ytterligare 4 lärare i fritidshem och 4 förskollärare med finansiering om 20% från
förvaltningen.
Studera till barnskötare

20 medarbetare genomgår för tillfället utbildning till barnskötare inom ramen för ett EFS projekt i
Göteborgsregionens regi. Förvaltningen finansierar studierna med 10% plus eventuell litteratur. Under
hösten 2021 planeras ytterligare 20 medarbetare starta utbildningen med samma förutsättningar. Inom
ramen för projektet har även två erfarna barnskötare en nedsättning i tjänst för att göra examinerande
besök i verksamheten för deltagarna i utbildningen. 2019 genomförde förvaltningen en
barnskötarutbildning i samverkan med Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen, vilken
finansierades genom Omställningsfonden. Förvaltningen Förskola och Grundskola ersatte de 21
medarbetarna som gick utbildningen med 10%.
VFU-handledarutbildning

10-talet medarbetare genomgår varje termin en handledarutbildning om 7,5 hp inom ramen för den
verksamhetsförlagda utbildningen för lärarstudenter. Förvaltningen ersätter enheten där medarbetaren
arbetar med ca 16 000 kr som kan användas till vikariekostnad de ca 10-12 tillfällen (utbildningen har
max 6 tillfällen som är campusförlagda). Kostnaden kommer från den intäkt vi får från
lärarutbildningarna för att ta emot lärarstudenter på VFU.
Statliga rektorsutbildningen

Förvaltningen har i snitt 14 rektorer året som deltar i den statliga rektorsutbildningen. Utbildningen är
tre år och vi har ca 2–3 nya rektorer som påbörjar utbildningen varje år. Kungsbacka betalar litteratur
och den internatkostnaden som uppstår.
Externa behörighetsgivande utbildningar och
handledarutbildningar
Kostnader
intäkter
summa

2018

2019

2020

5 547 264
-2 037 997
3 509 267

5 300 714
-2 287 525
3 013 189

6 774 833
-3 004 389
3 770 444
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-05-25

Maria Andersson

Helena Hellman

Skolchef

Personalchef

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Förskola & Grundskola arbetsutskott

Datum

2021-05-05

§ 76
Dnr 2021-00561
Initiativärende (S). Kompetensutveckling
Beslut
Arbetsutskottet belutar att skolchefens svar på initiativärendet ska redovisas på
nämndmöte i juni.
Sammanfattning av ärendet
Initiativärende Johan Tolinsson (S).


Hur mycket kompetensutveckling per anställd planeras erbjudas 2021?



Hur mycket kompetensutveckling per anställd genomfördes 2020?

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

Justerare

Expedierat/bestyrkt

1 (1)

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Förskola & Grundskola

Datum

2021-04-21

§ 60
Dnr 2021-00561
Initiativärende (S). Kompetensutveckling
Beslut
Ärendet bereds på arbetsutskott och redovisas på nämndmöte i juni.
Sammanfattning av ärendet
Initiativärende Johan Tolinsson (S).

Justerare



Hur mycket kompetensutveckling per anställd planeras erbjudas 2021?



Hur mycket kompetensutveckling per anställd genomfördes 2020?

Expedierat/bestyrkt

1 (1)

Resultatet av årets förskolenkät visar att föräldrar i Kungsbacka som helhet är mycket nöjda med verksamheten i våra förskolor.
Enkäten visar också att det är frågor om trivsel och trygghet som föräldrar tycker är viktigast.

2021-03-31 08:00 CEST

Kungsbacka har trygga förskolor där barn
trivs
Resultatet av årets förskolenkät visar att föräldrar i Kungsbacka som helhet är
mycket nöjda med verksamheten i våra förskolor. 96 procent av de som svarat
tycker till exempel att påståendet mitt barn trivs på förskolan stämmer.
När det gäller trygghet så är det 95 procent som valt något av alternativen
instämmer eller instämmer helt och hållet vid påståendet mitt barn känner sig
tryggt på förskolan.

Enkäten visar också att det är frågor om trivsel och trygghet som föräldrar
tycker är viktigast.
- Det här är väldigt fint kvitto till alla medarbetare som varje dag skapar en
värdefull och viktig verksamhet för barnen, säger Maria Andersson, skolchef i
förvaltningen Förskola & Grundskola. Jag är stolt över att våra förskolor i så
hög grad lever upp till vårt uppdrag.
Enkäten genomfördes under januari – februari. 56 procent av de tillfrågade
svarade och det innebär en ökning av andel svarande jämfört med förra året
då ungefär hälften av alla tillfrågade svarade.
Frågor som handlar om förskolans läroplan
Syftet med enkäten är att ge de som ansvarar för förskolan ett underlag som
beskriver vårdnadshavares upplevelse av förskolan i förhållande till
uppdraget enligt områdena i läroplanen.
För varje område finns ett antal konkreta frågor där de som svarar ger ett
omdöme på en femgradig skala där 1 är mest negativt och 5 är mest positivt.
Resultatet per fråga sammanställs till ett medelvärde per område.
Enkäten genomförs i samtliga kommuner inom Göteborgsregionen, GR. Här
nedan ser du totala resultat per frågeområde för Kungsbacka samt inom
parentes resultatet för GR
•
•
•
•
•

Normer och värden: 4,44 (4,39)
Värdegrund och uppdrag: 4,18 (4,10)
Omsorg, utveckling och lärande: 4,32 (4,25)
Barns inflytande och delaktighet: 4,30 (4,23)
Förskola och hem: 4,26 (4,18)

En av frågorna i området Omsorg, utveckling och lärande handlar om
vårdnadshavarnas upplevelse av förskolans uppdrag när det gäller att
utveckla ett matematiskt tänkande. Här är det 75 procent som anser att
förskolan lever upp till detta. 17 procent anger att de inte vet om det sker.
Förskola & Grundskola har startat upp ett långsiktigt arbete för att öka barn
och elevers måluppfyllelse, ett av fokusområdena i det utvecklingsarbetet

handlar om matematiskt lärande.
- Resultatet för den här frågan pekar på vikten av detta samt också på att vi
behöver bli bättre att beskriva det vi gör i förskolan, säger Maria Andersson
Underlag för systematiskt kvalitetsarbete
Resultatet för varje förskola ska via rektor återkopplas till vårdnadshavarna
där och är ett underlag för förskolans systematiska kvalitetsarbete.
- Enkäten blir ett viktigt stöd i att identifiera våra förbättringsområden, säger
Maria Andersson.
De frågor där vårdnadshavare ger lägst omdömen handlar om utemiljö samt
information om mål och innehåll:
•
•

12 procent ger betyg 1 eller 2 vid påståendet Jag upplever att mitt
barns förskola har en utemiljö som är inspirerande och inbjudande
9 procent ger betyg 1 eller 2 vid påståendet förskolan Jag
upplever att förskolan informerar om mål och innehåll i utbildningen

Mer information
Resultatrapport biläggs pressmeddelandet
Kontakta gärna
Maria Andersson, skolchef Förskola & Grundskola
maria.andersson@kungsbacka.se
0300-83 66 16

Kungsbacka ligger i Halland utefter Sveriges västkust. Den västra delen av
kommunen har en lång kustlinje, och östra delen präglas av ett böljande
jordbrukslandskap, men här finns också skogar och flera sjöar. Kungsbacka är
en expansiv kommun. Vi har över 84 000 invånare och de flesta invånare kan
rekommendera sina vänner att flytta hit. Helgonet Sankta Gertrud pryder

Kungsbackas vapen. Hon var skyddshelgon för väg- och sjöfarare och fanns
på Kungsbackas sigill redan 1584.

Kontaktpersoner
Maria Andersson
Skolchef
Förskola & Grundskola Kungsbacka kommun
maria.andersson@kungsbacka.se
0300-83 66 16

Förändring i verksamheten - 2021 (Förskola & Grundskola )
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Sannolikhet

22

13

1

1
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Konsekvens

15

Hög

5

Medel

3

Låg Totalt: 23

4

Kritisk
Hög
Medel
Låg

Sannolikhet

Konsekvens

4

Mycket vanligt - 1 gång per vecka

3

Vanligt - 1 gång per månad

2

Ganska vanligt - 1 gång per år

1

Osannolik (risken är praktiskt taget
obefintlig) - 1 gång per 10 år

Allvarlig/stor inverkan (så stor att
den inte får inträffa)
Kännbar (uppfattas som
besvärande för berörda
medarbetare)
Lindrig (uppfattas som liten av
berörda medarbetare)
Ofarlig/försumbar (obetydliig för
berörda medarbetare)

Undersökni
ngar

Förändri
ng

Precis
era
den
planer
ade
ändrin
gen

Risknum
mer

Förändring
i
verksamhet
en

Förslag
skolutred
ning Åsa

202105-17

1

Riskeller
friskfak
tor

Risk- och
friskfaktorer

Risk för
oklarheter
kring
arbetsledning

Sannoli
khet

Vanligt

Konsekvens

Riskvä
rde

Kännbar
(uppfattas
som
besvärande
för berörda
medarbetar
e)

Risk
ska
åtgärd
as

Kommentar

Åtgärder

Startdat
um

Slutdat
um

Ansvarig
åtgärder:
Rektorer 4-9,
7-9 Åsa
Gårdsskolan
och
Åsaskolan

Tydlighet
kring
chefsskap
samt
arbetsledning
av olika
chefer

202105-19

202208-31

Samarbete
mellan
rektorer för
tydlighet
kring
tillhörighet

202105-19

202208-31

VCPO ser
över
arbetsbelastn
ing och
omfördelar
inom området
vid behov

202105-21

202208-01

Erfarenheter
från andra
yrkeskategori
er med flera
arbetställen
Högre risk i
början
2

Risk att rektor
får för många
medarbetare

Vanligt

Kännbar
(uppfattas
som
besvärande
för berörda
medarbetar
e)

Risk
ska
åtgärd
as

Succesiv
övergång

Ansvarig

Hellström
, Annika
(Pedago
giskt
område
Söder)

Undersökni
ngar

Förändri
ng

Precis
era
den
planer
ade
ändrin
gen

Risknum
mer

Riskeller
friskfak
tor

Risk- och
friskfaktorer

Sannoli
khet

Konsekvens

Riskvä
rde

Kommentar

Åtgärder

Startdat
um

Slutdat
um

Ansvarig

3

Risk att tillhöra
flera arbetslag
informationsflö
den,
tillhörighet,
olika
arbetssätt,
strukturer,
kultur etc

Vanligt

Kännbar
(uppfattas
som
besvärande
för berörda
medarbetar
e)

Risk
ska
åtgärd
as

Ansvarig
åtgärder:
Rektorer 4-9,
7-9 Åsa
Gårdsskolan
och
Åsaskolan

Tydlig
information,
kommunikati
on och dialog
mellan
medarbetare,
chefer och
kollegor

202105-21

202208-01

4

Risk för hög
arbetsbelastnin
g för rektorer

Vanligt

Kännbar
(uppfattas
som
besvärande
för berörda
medarbetar
e)

Risk
ska
åtgärd
as

Planering
första året belastning
förändras
över de olika
åren

VCPO ser
över
arbetsbelastn
ing och
omfördelar
inom
pedagogiskt
område vid
behov

202105-21

202208-01

Hellström
, Annika
(Pedago
giskt
område
Söder)

VCPO ser
över
arbetsbelastn
ing och
omfördelar
inom
pedagogiska
området vid
behov

202105-21

202208-01

Hellström
, Annika
(Pedago
giskt
område
Söder)

Stöd från
VCPO/ekono
mi att
organisera
inom

202105-21

202208-01

Hellström
, Annika
(Pedago
giskt
område

Risk för att
förändring av
ledningsorgani
sation behövs

5

Risk för att Åsa
Gårdsskolan
inte kan bära
sig ekonomisk
med en liten

Vanligt

Kännbar
(uppfattas
som
besvärande
för berörda

Risk
ska
åtgärd
as

Risk för
många
obehöriga
istället för
behöriga för

Undersökni
ngar

Förändri
ng

Precis
era
den
planer
ade
ändrin
gen

Risknum
mer

Riskeller
friskfak
tor

Risk- och
friskfaktorer

Sannoli
khet

enhet (F-6)

Konsekvens

Riskvä
rde

medarbetar
e)

Kommentar

Åtgärder

billigar

budgetram

Startdat
um

Slutdat
um

Ansvarig

Söder),
Blom,
Jenny
(Förskola
&
Grundsk
ola ),
Andersso
n,
Thomas
(Förskola
&
Grundsk
ola )

6

Risk för ökad
arbetsbelastnin
g för
schemaläggare

Mycket
vanligt

Kännbar
(uppfattas
som
besvärande
för berörda
medarbetar
e)

Risk
ska
åtgärd
as

Ansvarig
åtgärder:
Rektorer 4-9,
7-9 Åsa
Gårdsskolan
och
Åsaskolan

Rektor för
schemalägga
re prioriterar
arbetsinnehål
l

202105-21

202208-01

7

Risk för ökad
arbetsbelastnin
g för
elevhälsan på
båda
enheterna

Mycket
vanligt

Kännbar
(uppfattas
som
besvärande
för berörda
medarbetar
e)

Risk
ska
åtgärd
as

Ansvarig
åtgärder:
Rektorer 4-9,
7-9 Åsa
Gårdsskolan
och
Åsaskolan

Rektor över
elevhälsa
prioriterar
arbetsuppgift
er inom
arbetstiden

202105-21

202208-01

8

Risk för att
effektivt
nyttjande av
reglerad
arbetstid för

Vanligt

Kännbar
(uppfattas
som
besvärande
för berörda

Risk
ska
åtgärd
as

Ansvarig
åtgärder:
Rektorer 4-9,
7-9 Åsa
Gårdsskolan

Rektor
ansvarar för
att reglerad
arbetstid
hålls

202105-21

202208-01

Undersökni
ngar

Förändri
ng

Precis
era
den
planer
ade
ändrin
gen

Risknum
mer

Riskeller
friskfak
tor

Risk- och
friskfaktorer

Sannoli
khet

lärare inte
uppnås

Konsekvens

Riskvä
rde

medarbetar
e)

9

Risk för att
pedagoger
slutar i
kommunen

Vanligt

Kännbar
(uppfattas
som
besvärande
för berörda
medarbetar
e)

Risk
ska
åtgärd
as

10

Risk för att
samarbete
mellan förskola
och grundskola
försämras

Vanligt

Lindrig
(uppfattas
som liten av
berörda
medarbetar
e)

Risk
bör
åtgärd
as

Ganska
vanligt

Kännbar
(uppfattas

Risk
bör

Kommentar

Åtgärder

Startdat
um

Slutdat
um

och
Åsaskolanlan

Klok
schemaläggni
ng med få
förflyttningar
mellan
skolenheter

202105-21

202208-01

Ansvarig:
Allas ansvar i
teamet Åsa
Gård och
Åsaskolan.
Troligtvis inte
ett stort antal
men
överhängand
e för de
berörda
enheterna

Tidig och
tydlig
information
kring
planerade
förändringar

202105-19

202208-31

Fredberg
, Kerstin
(Förskola
&
Grundsk
ola ),
Hellström
, Annika
(Pedago
giskt
område
Söder)

VCPO
säkerställer
att samarbete
kan ske inom
det
pedagogiska
området

202105-21

202208-01

Hellström
, Annika
(Pedago
giskt
område
Söder)

Rektor
ansvarar för

202105-21

202208-01

Hellström
, Annika

Ansvarig

Risk för att
intraprenadfor
men inte kan
fortsätta
11

Risk för
samvetsstress

Ansvarig
åtgärder:

Undersökni
ngar

Förändri
ng

Precis
era
den
planer
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Utbildningsplatser för elever i Åsa från läsåret 2022/23
Förslag till beslut i nämnden för Förskola & Grundskola
Åsa Gårdsskolan övergår från att vara en grundskola för årskurs F-9 till årskurs F-6.
Läsåret 2022/23 är Åsa Gårdsskola en grundskola för årskurs F-6 och 8-9
Läsåret 2023/24 är Åsa Gårdsskola en grundskola för årskurs F-6 och 9
Från och med läsåret 2024/25 är Åsa Gårdsskola en grundskola för årskurs F-6
Från och med läsåret 2022/23 anvisas elever i nyckelkodsområde 6030, 6031, 6033, 6040, 6050 och
7021 till Åsakolan i årskurs 7.
Beslutsmotivering
En förändring i organisationen av utbildningsplatser på Åsa Gårsdsskola behöver göras då skolans
utbildningsplatser inte möter behovet när antalet barn i området ökar. Lösningen att skolan succesivt
fasas ut för att vid läsårsstart 2024/25 bli en F-6 skola görs utifrån att prioriteringen att yngre barn har
störst behov av närhet till en skola och att det sker en stadieövergång i årskurs sju. Den succesiva
utfasningen gör att inga befintliga elever behöver byta skola.
Sammanfattning av ärendet
Befolkningen i Åsa växer, från och med höstterminen 2022 är Åsa Gårdsskola alltför trångbodd. I
väntan på ny förskola (planerad 2023) samt ny grundskola (planerad 2026) i Åsa behövs en tillfällig
lösning. Tre handlingsalternativ har analyserats; A. En lösning inom Åsa Gårdsskola, B. En lösning på
Åsaskolan och C. En lösning på Frillesåsskolan.
De lokalförslag som framkommit i utredningen har kompletterats med konsekvensbeskrivningar ur
barnperspektiv. Därtill har konsekvenser avseende rörelsemönster/kommunikation beskrivits.
Personal har varit delaktiga i att arbeta fram alternativa lösningar. Verksamhetschef har haft dialog
med elevråden på de tre skolorna. Samråd enligt Skollagen 4 kap 12§ har genomförts på
brukarrådsmöte med de tre berörda skolorna där vårdnadshavare har bjudits in och deltagit. En rad
frågor och synpunkter har dessutom inkommit via e-post, vilka utgjort underlag till utredningen.
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Beslutsunderlag
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-05-10
Skolplatser för elever i Åsa från 2022 - analys av tre handlingsalternativ, 2021-05-14
Beslutet skickas till
Rektorer Åsa Gårdsskola
Rektorer Åsaskolan
Rektorer Frillesåsskolan
Verksamhetschef PO Söder
Beskrivning av ärendet
Bakgrund
I Åsa finns två grundskolor; Åsa Gårdsskola och Åsaskolan. Båda har årskurs F-9. Redan för fem år
sedan konstaterades att skolorna i Åsa inte, med dåvarande organisation, rymde utbildningsplatser för
det barn- och elevunderlag som förutsågs i befolkningsprognosen. Ett förslag om att omorganisera Åsa
Gårdsskola till en skola för elever i åk F-3 och Åsakolan till en skola för elever i årskurs 4-9 lämnades
utan beslut våren 2018. Behovet av utbildningsplatser har delvis löst genom en paviljong på före detta
återvinningscentral men lokalytan uppfyller inte hela behovet av utbildningsplatser i Åsa. I området
finns påaner på en utökning av en förskola 2023 och en grundskola 2026, men inga beslut är fattade.
Vid höstterminens start 2022 är Åsa Gårdsskola så full att det prognostiserade elevunderlaget inte kan
beredas plats. Föreliggande utredning syftar till att belysa möjliga alternativ för att säkerställa
utbildningsplatser i Åsa tills en långsiktig lösning finns på plats. Så långt det är möjligt ska befintliga
utbildningslokaler användas, framför att tillskapa nya.
Utredningens slutsats
De lokalförslag som framkommit i utredningen har kompletterats med konsekvensbeskrivningar ur
barnperspektiv. Därtill har konsekvenser avseende rörelsemönster/kommunikation beskrivits.
Personal har varit delaktiga i att arbeta fram alternativa lösningar. Elevråden har haft dialog med
verksamhetschefen. Samråd enligt Skollagen 4 kap 12§ har genomförts på brukarrådsmöte på de tre
berörda skolorna. En rad frågor och synpunkter har dessutom inkommit via e-post, vilka bidragit till
utredningen.
Inget av de alternativ som framkommit kan ses som optimalt. Bristen på utbildningsplatser inom Åsa
Gårdsskola innebär att någon barn-/elevgrupp inte får plats. Det är olyckligt att grupper ställs emot
varandra, vilket dessvärre varit nödvändigt. Prioritering har gjort utifrån elevernas ålder. Äldre elever
bedöms ha lättare att hantera ett längre avstånd mellan hem och skola.
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Det har också varit prioriterat att möta behovet av utbildningsplatser, så långt det varit möjligt, inom
Åsa samhälle. Det innebär att möjligheten för elever att ta sig till skolan på egen hand, via gång- eller
cykel, är bibehållen. För att inte tillskapa mer kommunal lokalyta utan att använda kommunens
befintliga fastigheter föreslås att det folkbibliotek som inryms i Åsaskolan minskar sin yta. Det är
förstås olyckligt, men när prioriteringar varit nödvändiga förordas att undervisningslokalerna hålls
samlade under ett tak. Beslut om detta fattas i Nämnden för Kultur&Fritid.
I Ett Kungsbacka samarbetar verksamheterna för att, så långt det är möjligt, samutnyttja kommunens
lokaler. Effektiv lokalanvändning är politiskt prioriterat, för att hålla nere investerings- och
hyreskostnader.
Förvaltningen förordar det alternativ som innebär att högstadiet på Åsa Gårdsskola fasas ut under två
år. Inför höstterminens start 2022 anvisas elever från Åsa Gårdsskolas årskurs 6 till Åsaskolan i
årskurs 7. Årskurs 8 och 9 slutför sin grundskoletid på Åsa Gårdsskola under läsåren 2022/23-2023/24.
Ett nära samarbete mellan de tre skolorna är nödvändigt för samordna tjänsteplanering och
schemaläggning för att säkerställa att Åsa Gårdsskola bibehåller behöriga lärare för undervisningen på
högstadiet.
Juridisk bedömning
En av frågeställningarna i utredningen har varit huruvida det är förenligt med Skollagen 10 kap 30,
31§§; placering vid skolenhet. Enligt huvudregeln har elever som har blivit placerade på en viss
skolenhet rätt att gå kvar där om inte annat följer av 30 § andra stycket. Förvaltningens bedömning är
att ha kvar Åsa Gårdsskola i den tidigare organisationen dvs så som en F-9 skola,
skulle innebära betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen. Mot bakgrund
av detta bedöms förslaget till beslut vara förenligt med Skollagen.
Förutsättningar för intraprenaden i förändrad skolorganisation
Föreslagen lösning innebär förändrade förutsättningar för den organisering av intraprenad Åsa
Gårdsskola gick in i januari 2021. I den verksamhetsplan som Åsa Gårds förskolor och skola lämnat
till nämnden finns tre mål som ska uppnås under Intraprenadstiden. Målområdet ”1-16 års perspektiv”
behöver justeras i relation till aktuell åldersgrupp på skolan. Målområdets innehåll som formuleras
som ”kunskap om varandras styrdokument, progression för barn och elever samt förståelse och samsyn
mellan pedagoger” kan med justering till aktuella årskurser, fortgå trots förändrad skolorganisation.
Intraprenaden har enligt politiskt beslut ekonomistyrning där organisationen tar fullt eget ansvar för
enheternas ekonomiska utfall. Åsa Gårdsskola kommer att ha ett elevunderlag på ca 250 elever i
grundskolan åk F-6. Förvaltningen gör bedömningen, ur ett ekonomiskt perspektiv, att det är möjligt
att driva en grundskola med angett elevtal.
Maria Andersson

Anna McLaren

Skolchef

Utvecklingsledare lokaler

Skolplatser för elever i Åsa
från 2022
Analys av tre handlingsalternativ
24 maj 2021
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Sammanfattning
Utredningen av försörjning av utbildningsplatser i Åsa för perioden ht 22- ht 26 har genomlyst tre
huvudsakliga alternativ till lösning.
A - Lösning på Åsa Gårdsskola: 1. Alternativt arbetssätt, 2. omdisponering av ytor och 3. omledning av
elevströmning till Åsa Gårdsskola. Alternativen har valts bort på grund av: 1. evidens saknas, 2. kräver att
barn i förskolan byter lokaler eller hänvisas längre bort, 3. ger för liten effekt
B - Lösning på Åsaskolan: 1. Helt stadie flyttas, 2. En yngre årskurs flyttas, 3. En äldre årskurs flyttas, 4.
salar används på Åsaskolan. Alternativen har valts bort på grund av: 1. Elever som börjat på en skola har rätt
att fullfölja sin skolgång där 2. Elever som börjat på en skola har rätt att fullfölja sin skolgång där 3. Elever
som börjat på en skola har rätt att fullfölja sin skolgång där 4. Salarna räcker inte om inte elevgrupperna
integreras
C - Lösning på Frillesåsskolan: 1. Helt stadie flyttas, 2. En yngre årskurs flyttas, 3. En äldre årskurs flyttas.
Alternativen har valts bort på grund av: 1. Elever som börjat på en skola har rätt att fullfölja sin skolgång där
2. Elever som börjat på en skola har rätt att fullfölja sin skolgång där 3. Elever som börjat på en skola har
rätt att fullfölja sin skolgång där
Att omorganisera Åsa Gårdsskola till en F-6-skola och anvisa alla elever i Åsa som börjar årskurs 7 ht 2022
till Åsaskolan är den lösning som förordas. Förslaget innebär att elever som påbörjat högstadiet på Åsa
Gårdsskola ht 2020 och ht 2021 slutför sin grundskoletid där. Lösningen förutsätter att Åsa folkbibliotek
minskar sin lokalyta alternativt flyttar från Åsaskolan.

Syfte och mål

Uppdraget är att presentera ett hållbart förslag på hur bristen på utbildningsplatser kan lösas på kort sikt i
Åsa och Frillesås. De skolor som påverkas av utredningen är: Åsa Gårdsskola, Åsaskolan samt
Frillesåsskolan.
Målet med utredningen är att kortsiktigt; till höstterminens start 2022 ha en lösning på plats för det behov
Åsa Gårdsskola har gällande elevplatser tills en långsiktig lösning finns på plats för både förskola och
grundskola i Åsa och Frillesås. Så långt det är möjligt ska befintliga utbildningslokaler användas, framför att
tillskapa nya.

Utförande och metodik

Utredningen har tagits fram gemensamt mellan kommunens påverkade förvaltningar. Arbetet har framskridit
med regelbundna avstämningar i nämndens arbetsutskott och projekt/arbetsgrupp. Dialog har förts med
elevråden och samråd i de tre skolornas brukarråd har genomförts.
Uppdraget omfattar befintliga lokaler och organisation och ska presentera lösningar som innefattar
stadieindelning, lokaleffektivitet/nyttjande, trafik, skolskjuts samt barnperspektivet.

Tidplan

Uppdraget ska redovisas för nämnden för Förskola & Grundskola den 16 juni 2021. Uppstart för
arbetsgruppen sker under januari och arbetet fortgår med presentation av lösningar under april/maj. Sista
arbetsdatum uppskattas vara 2021-05-14.
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Projektdeltagare/organisation

Utredningen är initierad av förvaltningschef Maria Andersson och har genomförts i samarbete mellan
berörda förvaltningar:
Förvaltningen för Förskola & Grundskola: Anna McLaren, utvecklingsledare lokaler
Förvaltningen för Förskola & Grundskola: Annika Hellström, verksamhetschef Söder
Förvaltningen för Service: Yvonne Olsson, övergripande lokalplanerare
Förvaltningen för Teknik: Sara Johansson, trafikingenjör
Samhällsbyggnadskontoret: Emma Johansson, planarkitekt

Bakgrund
Åsa är en av tre prioriterade utvecklingsorter enligt översiktsplanen. “Inom utvecklingsorterna, särskilt de
prioriterade orterna, kommer större delen av nybyggnationen att ske. Tanken med att prioritera tre av
kommunens orter är att dessa orter ska växa så mycket att de kan kompletteras succesivt med kommunal
service, till exempel en ny skola.” Framtidsbilden för Åsa beskrivs i den fördjupade översiktsplanen med
fyra huvudstrategier:
•

Ett attraktivt stråk mellan stationen, centrum och stranden.

•

Mångfald av bostäder och företag

•

Åsa ska locka året runt

•

Från bilberoende till hållbara resor

Utbyggnad av orten avses ske i mellanrummet mellan stationen och tätorten utmed stråket vilket förkortar
det upplevda avståndet till tågstationen. I den fördjupade översiktsplanen för Åsa uppskattas antalet bostäder
som kan planläggas till 520. I de utpekade utredningsområdena bedöms 360 bostäder rymmas och centrum
kan förtätas med 180 bostäder. Detta möjliggör totalt 1080 bostäder vilket genererar ett behov om cirka 500 600 utbildningsplatser på sikt.
Frillesås är utpekad som utvecklingsort i översiktsplanen. Även om den inte är en av de tre prioriterade
utvecklingsorterna pågår en utbyggnad av orten i enlighet med Kungsbackas bostadsförsörjningsprogram
2019-2025. Det pågår detaljplaneläggning av två områden i Frillesås om tillsammans bedöms möjliggöra
nästan 300 bostäder. Det finns ytterligare ett ej påbörjat planuppdrag för en central fastighet i orten som kan
komma att möjliggöra ca 200 bostäder. Det finns även en laga kraftvunnen detaljplan som möjliggör
20 bostäder som ännu inte byggts ut. Totalt bedöms de detaljplaner och beslut om detaljplaner som finns i
Frillesås kunna möjliggöra för ca 520 nya bostäder vilket bedöms uppfylla målen i
bostadsförsörjningsprogrammet fram till 2030.

Samhällsservice skola

I Åsa finns två grundskolor med åk F-9, Åsaskolan och Åsa Gårdsskola. Skolornas sammanlagda kapacitet
uppgår till 970 elevplatser fördelat på 670 på Åsaskolan och 330 på Åsa Gård. På Åsa Gård har paviljonger
etablerats där ytterligare 40 elevplatser finns. Under 2020 fanns totalt 1010 elevplatser för grundskolan i Åsa.
För de yngre eleverna finns fritidshem och klubbverksamhet efter skoldagen. På Åsaskolan finns ett
tillagningskök som även servar Åsa Gårdsskola, Frillesåsskolan samt alla förskolor i området. När den nya
Frillesåsskolan är klar höstterminen 2021 tillskapas ett större tillagningskök som kommer öka
portionskapaciteten i Åsa och Frillesås. Åsas folkbibliotek finns på Åsaskolan.
Skolplatser för elever i Åsa från 2022

Sida 5 av 35

Tidigare utredningar

Behovet av elevplatser har tidigare utretts i flera olika utredningar med olika perspektiv.
En Kapacitetsutredning 2017-01-10 påbörjades av Service Lokalförsörjning under 2016 för Åsaskolan, Åsa
Gårdsskola och Frillesåsskolan. Den påvisade att skolorna hade befintligt underskott av elevplatser och brist
på olika typer av verksamhetslokaler. Under 2017 genomfördes en Utredning skolor Åsa Frillesås 17-07-12
av SE Lokalförsörjning tillsammans med förvaltningen för Förskola & Grundskola. Där framgick det att
omfördelning av årskurser på båda skolorna i Åsa tillsammans med borttagning av paviljonger och utökning
av Frillesåsskolan skulle klara behovet fram till minst 2022. Utredningens resultat och förslag till inriktning
presenterades för Förskola & Grundskolas arbetsutskott, FG AU, 2017-08-15. För skolorna i Åsa resulterade
utredningen i förslag till förstudie om en ändrad årskursindelning på skolorna samt utökad kapacitet för totalt
fyra paralleller i åk F-9 i Åsa.
Därefter togs ett Beslutsunderlag fram för inriktningen skolor i Åsa och Frillesås 2017-11-07 med syfte att
ge underlag för en ändamålsenlig, långsiktig samt lokal- och kostnadseffektiv inriktning för skolorna.
Rapporten som togs upp i Förskola & Grundskolas nämnd i december 2017. Nämnden beslutade att gå
vidare med inriktning med utbyggnad av Frillesåsskolan men att bordlägga beslut för Åsa skolor.
Därefter påbörjades en Förstudie verksamhets- och lokalförändring Åsa skolor 2018-02-06. Förstudien
föreslog en ny årskursindelning för skolorna i Åsa; åk F-3 på Åsa Gårdsskola och åk 4-9 på Åsaskolan.
Nämnden för Förskola & Grundskola beslutar att: Organiseringen av skolorna får lösas utan förändring av
skolornas organisation 2018-05-24, §64

Genomförda åtgärder

En kortsiktig lösning med paviljong för skola och förskola togs fram 2020 för att klara behovet fram tills en
ny skola skulle stå färdig. Paviljonger har ställts upp på platsen för fd Återvinningscentralen (+80
utbildningsplatser förskola och 40 utbildningsplatser grundskola) samt personalrum har byggts på Åsaskolan
(genererade +1 klassrum i Åsaskolan).
Ökande antal barn per årskurs i Åsas båda upptagningsområden har som konsekvens att Åsa Gårdsskola
redan hösten 2022 inte längre har möjlighet att ta emot fler elever samt att även befintliga årskurser växer ur
de lokaler som finns tillgängliga på skolan. På Åsaskolan planeras 2021 en ombyggnad av matsal och en
omdisponering av lokaler (exempelvis hemkunskapen) som bidrar till att skolan har möjlighet att hantera de
elever som finns i prognos i upptagningsområdet kommande planeringsperiod. Den kapacitet som tillskapas i
matsal genom ombyggnaden ger en kapacitet om ca 840 elevplatser gällande matsal.
Klinnekärrs förskola har plats för 80 förskolebarn. Under 2019/20 fick Förskola & Grundskola information
om att en av två byggnader på Klinnekärrs förskola stod på ett tillfälligt bygglov som löpt ut. Som
konsekvens skulle den berörda byggnaden (paviljongen) flyttas. Detta hade lett till att Klinnekärs förskola
skulle få en kapacitet om 40 barn istället för 80. För att hålla ihop enheten flyttades alla 80 barn till den
tillfälliga förskolan Stora Loket. På Klinnekärr placerades istället de barn som gått på Skogshyddans förskola
som avvecklades i samband med att Stora Loket uppfördes (före informationen om Klinnekärrs delvisa
avveckling) samt de barn som fanns i kön för förskoleplats i Åsa.
I arbetet med att avveckla den berörda byggnaden (paviljongen) uppstod problem med bortforsling.
Förvaltningen för Service ansökte då om rivningslov som innebär att byggnaden (paviljongen) nu kan stå
kvar till vårterminen 2023 (då rivning/avveckling ska vara genomförd). Eftersom lokalerna genom detta blev
tillgängliga för förskoleverksamhet kunde kapaciteten på Klinnekärr temporärt åter ökas till 80 barn. Detta
fram till dess att rivningslovet utlöper. Behovet av förskoleplatser i Åsa redovisas under avsnittet
Befolknings- och elevprognoser.
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Frillesåsskolan är under utbyggnad och de beräknas vara klara att börja användas vid höstterminens start
2021. Den nya kapaciteten för Frillesåsskolan ökar då från dagens 600 till 840 elevplatser under förutsättning
att skolan arbetar utan hemklassrum (åk 7-9) och med effektivt nyttjande av lokalytor.

Befolknings- och elevprognoser
Befolkningsutvecklingen i Åsa ökar långsamt under prognosperioden 2020-2029. Dock finns det flertalet
planprogram och detaljplanearbeten som påverkar befolkningen på längre sikt och det finns skäl att se en
fortsatt ökning efter 2029 som kommer att påverka barn- och elevantal och behovet av omsorgs- samt
grundskoleplatser i området främst kopplat till nyckelkodsområden i Åsa Gårdsskolans upptagningsområde.
Befolkningsprognosen för Åsa och Frillesås visar inte på några större förändringar under prognosperioden
fram till 2029. En mindre topp för barn 1 - 5 år samt barn 13 - 15 år syns i befolkningsprognosen framtagen i
februari 2021.
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Bild 1. Befolkningsutveckling område Åsa/Frillesås 2020 - 2029 - befolkningsprognos feb 2021
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Bild 2. Befolkningsutveckling uppdelad per Åsa (Åsaskolan och Åsa Gårdsskola) och Frillesås
(Frillesåsskolan).
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Behov förskole- och grundskoleplatser

Behovet av förskole- respektive grundskoleplatser baseras på befolkningsprognoser i kombination
med verkligt antal elever som går på skolan innevarande läsårs start på hösttermin. Antal barn i
förskoleverksamhet stäms av två gånger per år, september och februari.
Andel barn i kommunal förskola i Åsa låg under 20/21 på ett snitt av 93 % av alla barn 1-5 år i
området. Andelen i prognos ligger på i snitt 90%. För Frillesås är snittet 86 % under
prognosperioden.
Andelen elever i kommunal grundskola i Åsa låg under 20/21 på ett snitt om 98 %. Området har ett
mindre inflöde från Varbergs kommun. Främst Frillesåsskolan har en upptagning på över 100%
vilket innebär ett elevnetto utöver barn i den egna kommunen. Åsa och Åsa Gårdsskola har närmare
(och ibland över) 100 % upptagning i årskurserna F-6 som sjunker något i årskurserna 7-9 (främst
Åsa Gårdsskola).

Förskola - lokalbehov

Behovet av förskoleplatser i Åsa (upptagningsområde Åsaskolan och Åsa Gårdsskola) är en ökande
trendlinje under hela prognosperioden. Kapaciteten ligger under 2021 på 400 platser med ett behov
strax ovan detta. Prognosmaterialet har ej tagit hänsyn till förändringar kopplade till Covid-19.
Under 2023 sker två förändringar som påverkar kapaciteten i området; under våren avvecklas ett av
husen på Klinnekärr (bygglov upphör), en ny förskola i Kläppa tillför 120 platser på hösten. Den
sistnämnda ligger i plan men är inte beslutad. Arbetet med den nya förskolan är för närvarande i
detaljplanefasen. Minskningen i kapacitet som syns år 2025 är kopplad till avvecklingen av de
tillfälliga paviljongerna på Stora Loket med 80 platser. Denna avveckling genomförs endast om
behovet av förskoleplatser kan lösas på annat vis. I annat fall förlängs avtalen med
paviljonglösningen till en permanent lösning finns på plats, vilket är mycket troligt (streckad
kapacitetslinje i bild 2). Upptagningsandelen ligger på cirka 90 % av alla barn 1-5 år i Åsa.

Bild 3. Utveckling befolkning samt efterfrågan på förskoleplatser område söder Åsa 2020-2029 (prognos)
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Bild 4. Utveckling befolkning samt efterfrågan på förskoleplatser område söder Frillesås 2020-2029
(prognos)

Grundskola – lokalbehov
Åsa
Elevprognosen som sträcker sig till 2029 visar på en topp under perioden 2022-2024 följt av en
mindre nedgång i elevantal. Upptagningen, andel elever av antal barn, som går i skola i Åsa är hög,
94-97 % under perioden 2020-2029. Prognoserna bygger på en upptagningsandel om 95 % i snitt. I
årskurserna F-6 är man i Åsaskolorna nära en 100 % upptagning medan andelen sjunker något på
högstadiet. Ett fåtal elever pendlar in från annat upptagningsområde till Åsa, främst gäller detta
rörelsemönster från Frillesås. Antalet elever ligger dock under hela perioden över lokalkapacitet och
skolorna har löst det ökade behovet genom att använda lokalerna flexibelt och maximera antalet
elever per rum. Matsalskapacitet samt tillgång till specialsalar har dock varit en stor utmaning.
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Bild 5. Prognos för elevutveckling i Åsa (upptagningsområde Åsaskolan och Åsa Gårdsskola)
baserat på andel elever HT20 samt befolkningsprognos daterad februari 2021.

Under perioden 2022 till 2026 visar prognoserna på en marginell topp i antalet grundskoleelever i
Åsa. Behovet av elevplatser för årskurserna 7 - 9 är 360 - 380 platser under prognosperioden.
Kapaciteten är svårbedömd då båda skolorna är F-9 och det inte går att beräkna en kapacitet endast
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för högstadiet. Höstterminen 2020 fanns totalt cirka 300 högstadieelever inskrivna på Åsaskolan
och Åsa Gårdskolan i årskurs 7 - 9. Fördelat på cirka 200 elever Åsaskolan och 100 elever Åsa
Gårdsskola.
Det ökande behovet av elevplatser för högstadiet ligger främst inom Åsa Gårdskolas
upptagningsområde där antalet elever ökar från dagens 100 till uppemot 150 under perioden 2022 2024.
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Bild 6. Utveckling kapacitet och efterfrågan på grundskoleplatser område söder Åsa Gårdsskola 2020-2029
(prognos) fördelat på Totalt, årskurs F-6 samt årskurs 7 – 9.
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Bild 7. Utveckling kapacitet och efterfrågan på grundskoleplatser område söder Åsaskolan 2020-2029
(prognos) fördelat på Totalt, årskurs F-6 samt årskurs 7 – 9.
Frillesås har en jämn utveckling av elevplatsbehov under prognosperioden. Det finns ett visst elevinflöde
från grannkommunen Varberg som kan komma att växa om plats på Frillesåsskolan finns (då det planeras
nya bostäder i närheten av kommungräns). Kommande detaljplaner för nya bostäder i Frillesås finns med i
prognosmaterialet men behovsökningen av utbildningsplatser är fördelad över tid. Den mindre nedgången i
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elevutvecklingen är kopplad till sammansättning av åldersgrupper/årskurser. Tillbyggnad av Frillesåsskolan
ger en ökad kapacitet om 120 elevplatser. Den tekniska kapaciteten (med 30 elever per klass/rum) ger en
kapacitet på 840 elevplatser medan verksamhetskapaciteten hamnar på cirka 780 elever. Den högre
kapaciteten är kopplad till att verksamheten nyttjar lokalerna effektivt och ej har hemklassrum för
årskurserna 7-9.
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Bild 8. Utveckling kapacitet och efterfrågan på grundskoleplatser område söder Frillesåsskolan 2020-2029
(prognos) fördelat på Totalt, årskurs F-6 samt årskurs 7 – 9.

Kommande potentiellt bostadsbyggande

De detaljplaner som är på gång räcker inte för att nå bostadsförsörjningsprogrammets mål 45 bostäder/år i
Åsa. Det finns därför utrymme för fler planer men detaljplaneläggningen i orten tar tid och har utmaningar i
form av bland annat VA- och dagvattensituationen. Det är därför svårt att förutspå när vilande planer
kommer att startas.
Bostadsförsörjningsprogrammet visar på ett tillskott om 45 bostäder per år i Åsa och 25 bostäder/år i
Frillesås. Den fördjupande översiktsplanen för Åsa som säger 1080 bostäder. Detta generar cirka 500 - 600
utbildningsplatser på sikt.
I Frillesås finns flertalet planprojekt kopplade till bostadsbyggande som också indikerar ett ökat behov av
elevplatser utanför den idag kända prognosperioden 2020 – 2029.

Bild 9 & 10. Röd markering visar pågående planarbeten (både bostäder och verksamhetsmark) Blå
markering visar kommunal mark.
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Befintliga lokaler och kapacitet

Varje skola har en uppskattad teknisk kapacitetsberäkning. Kapaciteten bygger på lokalernas
disposition enligt Koncept för utbildningslokaler och läroplanens utformning samt brand och
ventilation. Den tekniska kapacitetsberäkningen är kompletterad med en lokalrevision dvs.
genomgång av hur verksamheterna använder lokalerna, klasstorlekar samt årskullar för att ge en
helhetsbild av hur många elever som en skola kan ha.
Förutsättningar för kapacitet finns redovisade i tabellen nedan. Notera att Åsa Gårdsskola har andra
förutsättningar pga en annorlunda planlösning med små klassrum, för max 15 elever, och
användning av övriga lokaler såsom bibliotek, matsal samt fd förskolelokaler samt paviljonger för
verksamheten. Dessa lösningar har skapats pga behov av yta och elevplatser samt kopplat till
ekonomi och små grupper.
Lokalfunktion
Matsal

Nyckeltal
•

25 m² serveringsarea

•

1,2 m² per sittplats

•

3 sittningar per servering ( 3,5 för åk 7-9)

•

Alla elever äter i matsalen

Toaletter

•

1 toalett per 15 elever

Klassrum

•

Maxantal på 25- 30 elever/klass (15 för Åsa Gårdsskola)

•

1 klassrum per klass för åk F-6

•

Klassrum för åk 7-9 utifrån timplan, att klassrummen nyttjas mellan 08-16
med en nyttjandegrad på 60 %

•

Maxantal på 25 –30 elever/klass där lokalerna tillåter helklass, hälften där
lokalerna tillåter halvklass

•

Antalet klasser som kan undervisas i salarna utifrån timplanen och en
nyttjandegrad på 90 % mellan kl. 08-16. Elever i åk som inte läser ämnet
ingår i kapaciteten, kapaciteten kan därmed variera

•

NO-sal nyttjas av åk 7-9

•

Musiksal nyttjas av åk 4-9

•

Bildsal nyttjas av åk 4-9

•

Slöjdsalar nyttjas av åk 3-9

•

Hemkunskapssalen nyttjas av åk 5-8

•

20 m² per barn upp till åk 6

•

15 m² per barn mellan åk 7-9

Ventilation

•

10 liter/sekund per person som vistas i lokalerna

Brand

•

1 m²/person eller enligt bedömning. Matsalen bör utredas om den upplevs
trång

Trafiksituation

•

0,7 till 0,8 parkeringsplatser per anställd

Specialsalar och
idrottshall

Utomhusarea
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Åsaskolan hade 31 klasser och cirka 680 elever höstterminen 2020. Skolan nyttjar en bruksarea på
ca 8 000 m² och uppnår en lokaleffektivitet på 11,5 m²/elev. Skolans kapacitet begränsas främst av
matsalen till 510 elevplatser och har därmed ett befintligt underskott på platser. Idag används en
studiehall som matsal. Under 2021 kommer matsalen utökas till en kapacitet för 840 elever med 3,5
sittningar. Efter matsalen begränsas kapaciteten av antalet klassrum till 32, motsvarande 800
elevplatser, och därefter av antalet toaletter till 900 elevplatser. Det finns också behov av bättre
ventilation och tekniskt skick i flera lokaler.
Åsa Gårdsskola hade 22 klasser och 370 elever vid höstterminens start 2020. Skolan är byggd efter
ett arbetssätt med grupper om 15 elever i 30 m² stora klassrum. (normalt 30 elever i 60 m² stora
klassrum) Skolans årskurser varierar mellan 30-55 i antal elever vilket medför en utmaning med de
mindre klassrummen och resursfördelning. Skolan nyttjar ca 4200 m² bruksarea plus ytterligare
cirka 620 m² i externa paviljonger. Lokaleffektiviteten uppgår till 13 m²/elev. Skolans kapacitet
begränsas av matsalen till 253 elevplatser och därefter av musik-/bildsalen till 19 klasser samt av
antalet klassrum till 22+2 (i paviljong) klasser, motsvarande 330+40 elevplatser. Skolan organiserar
sina mentorsgrupper utifrån behov och arbetar i större grupper istället för fler grupper för de
årskurser där trycket är som störst. Detta kräver redan idag vissa verksamhetsanpassningar till
befintliga lokaler.
Enligt prognosen ökar elevunderlaget för Åsa Gårdsskola med 40-50 elever till och med 2024,
vilket ger ett behov av totalt uppemot 420 elevplatser. Eftersom skolans planlösning begränsar
möjligheterna till flexibel och effektiv lokalanvändning med hänsyn till pedagogiska resurser finns
det stora svårigheter att möta behovet av de årskurser som har över 35 elever per årskurs vilket
redan år 2023 gäller för samtliga årgångar på skolan. Årskurserna F-6 har en genomsnittlig andel av
upptagningsområdet 95% medan den sjunker lite i årskurs 7-9 (cirka 80 %).
Prognoserna visar på en mindre nedgång i antalet elever efter 2024 men den långsiktiga trenden är
uppåtgående. Samma gäller för förskolan och barn 1-5 år.
En ny förskola för 120 barn planeras, men är inte beslutad, i Kläppa (Stockalid) med färdigställande
planerat till 2023.
En ny grundskola för 500 elever finns i Lokalplan för färdigställande 2026, ej beslutad.
Frillesåsskolan Vid höstterminen 2020 hade skolan totalt 25 klasser och 596 elever i åk F-9, i
genomsnitt ca 24 elever per klass. Hösten 2020 fanns det ca 550 barn i grundskoleålder för
Frillesåsskolans upptagningsområde. Eleverna på skolan motsvarar därmed över 100 procent av det
totala antalet barn i åldrarna 6-15 år vilket innebär att skolan tar emot en del elever utanför sitt
upptagningsområde. Skolan byggs i rådande stund till med en nybyggnad som ska innehålla
utbildningslokaler och specialsalar. Även matsal och kök byggs om och en ökning av kapacitet sker
från dagens ca 600 elever till 840 elever. Samtidigt avvecklar befintliga paviljonger på skolan som
nått sin tekniska slutstatus. Skolans nya tillagningskök för 1200 portioner ska, utöver
Frillesåsskolan, även försörja förskolorna i området.
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Förutsättningar och problemställning
För att bidra till ökat lokalutnyttjande i kommunen ska denna utredning bara föreslå lösningar som
innebär förändringar utan att nya lokaler tillskapas. Lösningarna ska vara möjlig att aktivera inför
höstterminsstart 2022. Lösningarna ska vara hållbara till ny skola finns på plats i Åsa, ca 2026.
Hänsyn ska tas till i första hand grundskolans behov men åtgärder som påverkar förskolan ska
adresseras med möjliga lösningar.
Problemställning
De små, till yta, klassrummen på Åsa Gårdsskola skapar en utmaning kopplat till både tekniska
förhållanden i lokalerna (ventilation) men även kring personalorganisation och resursnyttjande. Då
årskullarna på skolan överskrider de 30 - 35 elever per årskurs som skolan är ämnad för är det inte
längre möjligt att hantera undervisning effektivt gällande personal och lokaler. Årskurser med fler
än 40 elever är idag placerade i Stora Lokets paviljonger där klassrummen är större. Det finns dock
endast plats för cirka 40 elever i paviljongen med rådande fördelning mellan förskola och
grundskola.
Fördelningen av elever inskrivna på Åsa Gårdsskola per årskurs återfinns i tabellen nedan.
Elevprognosen är baserad på befolkningsprognos från februari 2021 och verkligt antal elever i
skolan i september 2020 samt inskrivna efter val av skola från slutet på 2020 (för höstterminen
2021).
Elevutveckling
Åsa Gårdsskola
Antal elever F

Andel av
upptagningsområde

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

86%

32

37

36

35

38

38

36

36

38

38

Antal elever åk1

103%

35

33

38

39

36

38

38

36

39

38

Antal elever åk2

100%

41

37

34

40

40

36

38

38

38

39

Antal elever åk3

94%

32

42

38

36

40

39

36

38

40

38

Antal elever åk4

95%

54

34

43

41

36

40

39

36

39

40

Antal elever åk5

92%

49

54

35

46

42

36

40

39

38

40

Antal elever åk6

95%

38

49

54

38

46

42

36

40

41

38

Antal elever åk7

83%

29

39

49

55

38

46

42

36

41

41

Antal elever åk8

74%

31

30

40

50

55

38

46

42

37

41

Antal elever åk9

80%

28

33

31

41

50

54

38

46

43

37

Antal elever
totalt

89%

369

Antal elever enligt 2020 prognos

388

398

421

422

407

389

387

394

389

380

395

413

419

418

412

401

406

423

Antal elever i F-3 enligt prognos

140

149

146

150

154

151

148

148

155

153

Antal elever i 4-6 enligt prognos

141

137

132

124

123

118

115

116

118

118

Antal elever i F-6 enligt prognos

281

286

278

275

278

269

263

264

273

271

Antal elever i åk 7-9 enligt prognos

88

102

120

146

144

138

126

123

121

119

Bild 11. Fördelning elever per årskurs Åsa Gårdsskola. Verkliga tal höstterminen 2020 samt prognos 20212029.
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Alternativ
Under de senaste åren har flera alternativ för utbildningslokaler i Åsa både diskuterats och vissa har
också implementerats. De alternativ som presenteras nedan ingår i den utredning av
utbildningslokaler på kort sikt (kortare tid än 5 år) för att lösa platsbristen på Åsa Gårdsskola.
Alternativen har analyserats utifrån nedan perspektiv för att skapa en så bred överblick som möjligt
av vad de innebär. Varje alternativ beskrivs utifrån följande perspektiv:
Barn- och elevperspektivet
Från och med den 1 januari 2020 trädde lagen (2018:1197) om barnens rättigheter i kraft. Den
bygger på regeringens förslag att göra FN:s konvention om barnets rättigheter till svensk lag.
Införandet av lagen innebär att man synliggör barnets synsätt i ärenden som berör just barn och
skapar en grund för barnrättsbaserade beslut i offentlig verksamhet.
I denna rapport beaktas barnens rättigheter vid avvägningar och bedömningar av de olika alternativ
av skolorganisationer i Åsa/Frillesås under avsnittet ”Barnperspektiv”.
•
•

Måluppfyllelse
Pedagogik

Lokalnyttjande
I Kungsbacka kommun finns ett beslutat lokalkoncept för utbildningslokaler. Detta ligger som
grund för utformning av lärmiljöer vid lokal- och organisationsförändringar. Genom att använda en
likvärdig grund för lokaler och lärmiljöer skapas jämlika och uppdaterade miljöer som främjar ett
modernt arbetssätt inom grundskolan.
•
•
•
•
•

Koncept och lärmiljö
Verksamhet/ pedagogik
Storlek
Ekonomi
Lokalnyttjande

Rörelsemönster/kommunikation
När utbildningslokaler utvecklas eller avvecklas sker en förändring i resmönster till och från dessa.
De barn som inte skjutsas i egen bil till skolan kommer dit med skolskjuts eller via gång- och
cykelbanor. När större omstruktureringar genomförs bör trafikflöden samt skolskjutsfrågor stämmas
av för att förutse förändringar och/eller påverkan av större karaktär på skolskjuts och trafik på vägar
till och från påverkat område.
•
•

Skolskjuts
Trafik
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Alternativ A: Lösning på Åsa Gårdsskola

Alternativet innebär att en lösning i högsta möjliga grad finns på Åsa Gårdsskola inklusive Stora
Loket och/eller närliggande kommunala lokaler.
Förskolan och grundskolans båda verksamheter på Åsa Gård menar att förslaget att flytta barnen
från Stora Lokets förskola till andra förskolor inom området inte är lämpligt i någon del. Därav
kommer flera förslag från verksamheterna om hur lokallösningar kan tillskapas inom enheterna och
dessa beskrivs nedan som alternativ A1 samt A2.
A1: Alternativ ”Alternativt arbetssätt”
Personal och rektor grundskola föreslår alternativa arbetssätt skulle kunna vara att de äldre eleverna
fick delvis distans- eller hemarbete ex. en dag/vecka där ämnen och innehåll/arbetssätt anpassades.
De övriga två dagarna har skolan undervisning i ämnen som kräver särskild utrustning och/eller
interaktion med andra elever. Förslaget med distansundervisning får också kompletteras med mer
undervisning utomhus.
Gällande förslaget om delvis distans – och hemundervisning avser inte förvaltningen att söka
särskild dispens för ett sådant upplägg av undervisningen. Anledningen är att i dagsläget finns få
eller inga valida data eller studier på hur distansundervisningen påverkar elevernas resultat och
måluppfyllelse i ett längre perspektiv. Det finns inte heller finns längre studier hur elevernas
möjligheter till social utveckling eller hur elevernas sociala hälsa påverkas. Det är ett för stort
risktagande utifrån elevernas perspektiv, dess lärande och utveckling som förvaltningen inte ställer
sig bakom. Gällande förslaget om mera utomhusundervisning har förvaltningen ingen uppfattning
än att elever mår bra av och lär utifrån en väl planerad och beprövad utomhuspedagogik. I
sammanhanget ska betonas att perioden för del av undervisningen i utomhuspedagogik kan bli lång,
för en elev högstadiet kan det innebära hela sin tid i stadiet, i alla årstider och i många moment.
Behovet att lärare som har utbildning inom utomhuspedagogik behöver tillgodoses av skolan samt
utrusning lämplig för undervisning utomhus. Alternativet har inte fördjupats i utredningen.
Konsekvenser lokaler och investeringar
Alternativet medför inga justeringar i lokaler.
A2: Alternativ ”Omdisponering av ytor”
Alternativet innebär en omdisponering av ytor mellan förskola och grundskola samt ett eventuellt
samnyttjande av vissa ytor mellan desamma. Även närliggande kommunala lokaler som kan finnas
tillgängliga och på gångavstånd från Åsa Gårdsskola har setts över. Alternativet kräver alternativ
gällande fysiska lärmiljöer för både förskola och grundskola (exempelvis utegrupper och
undervisning i andra miljöer – inom- och utomhus- än undervisningssalar)
Åsa Gårdsskola som fortsätter som en F-9 skola och använder befintliga lokaler samt Stora Lokets
paviljonger. Grundskolan släpper delar av HUS C där förskolan får etableras. Antalet
förskoleplatser i Åsa minskas med 40 platser och barn hänvisas till förskola i Frillesås.
Åsa Gård A används som matsal, skolbibliotek, specialsalar, administration, hälsoteam samt en
lärosal.
Åsa Gård B används för grundskola med 7 stora klassrum, 2 fritids, 7 grupprum.
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HUS A

Åsa Gård C används för förskola (40
barn) samt grundskola lägre årskurser (2
grupper)
Stora Loket används till grundskola (6
klassrum med tillhörande grupprum).

HUS C

Extra lokaler kan finnas i form av:
HUS B

•Fritidsgård (norr om Åsaskolans
idrottshall) som med
verksamhetsanpassning skulle kunna
nyttjas som två klassrum. Dock ej utrett
om möjligt.

Bild 12. Situationsplan Åsa Gårdsskola samt Planlösning Stora Loket, Åsa.

Konsekvenser lokaler och investeringar
Ovan förslag skapar behov av följande lokalförändringar / verksamhetsinvesteringar:
•
•
•
•

Stora Loket: Väggar tas bort i paviljong för att skapa större klassrum där förskolan idag
finns. Beräknad kostnad 120,000-150,000 KR (Indus).
Hus C: Åtgärder för förskola (kostnad ej specificerad)
Hus B: 1 vägg tas bort samt mindre anpassningar till lärmiljö. (kostnad för vägg
uppskattningsvis 100,000kr)
Eventuell anpassning av lokalerna där fritidsgården har sina lokaler (två klassrum, kostnad
ej beräknad).
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Utredningen har även tagit hänsyn till andra alternativ som ansetts inte genomförbara.
1. Att bygga om lärmiljöer
o Uppfyller inte uppdraget om effektivt nyttjande av lokaler.
o Finns ingen yta kvar enligt gällande detaljplan att placera ytterligare paviljong på
Åsa Gårdsskolan.
o Alternativet är att vi tittar på att uppföra en förskolepaviljong och skolan tar hela
befintlig paviljong men då måste vi hitta tomt. Dyrt alternativt som inte håller tiden
eller uppfyller uppsatta mål.
2. Uppställning av paviljonger på Åsa Gårdsskola.
o Endast begränsade ombyggnationer är möjliga och dessa löser inte alla utmaningar
med t.ex. tekniska krav, matsal och specialsalar.
o Dyrt och omfattande alternativ som med tanke på ny skola dessutom är oförsvarbart
som kortsiktig lösning.
o Ska ombyggnad av Åsa Gårdsskola ske bör det vara med en långsiktig plan (för
användning) som grund.
Barnperspektivet förskola
Perspektiven nedan beskriver hur förslaget påverkar förskoleverksamheten i Åsa Gård
Barnperspektiv
Att flytta 80 barn som precis etablerat sig på Stora Loket och varit med om en tidigare flytt, kan
påverka barnets möjligheter till trygghet och anknytning. Nya barngrupper har satts samman utifrån
ett relationellt perspektiv för långsiktighet och trygghet. De grupperna kommer vara svåra att
bibehålla. Barns möjligheter att skapa goda, långvariga relationer kan påverka utveckling och
lärande. Barnets rätt till en god utbildning i förskolans beskrivs nedan i avsnittet ”Pedagogik och
måluppfyllelse”.
Organisation
Nuvarande intraprenadsform i ett 1-16 års perspektiv kan bestå. Förskolans verksamhet inom Åsa
Gård sprids på flera geografiska platser vilket ses som en svårighet för sammanhållning och
samarbete. Åsa Gårds förskola inom intraprenaden kommer i förslaget, minska beroende på vad en
juridisk bedömning gällande rektorsansvaret kommer fram till. Det påverkar i så fall de ekonomiska
förutsättningarna för intraprenadsformen. Om barn ska placeras på förskola i Frillesås behöver en
juridisk utredning klargöra rektorsanansvaret för barn och personal, inom befintliga lokaler i
förskolan.
Det kan finnas en risk för en så kallad ”förtroendekris” då flera föräldrar redan haft förskoleplats
Frillesås och uttryckt missnöje med det gällande restider, längre vistelsetider för barnen, behovet av
bil i hushållet. Föräldrar har avstått plats i förskolan i Frillesås i väntan på plats i Åsa.
För Frillesås förskolor påverkar förslaget organisationen till liten del. Personal som arbetar på Stora
Loket på Åsa Gård är välkomna att arbeta i Frillesås.
Pedagogik och måluppfyllelse
Pedagogernas på Stora Lokets möjligheter till att skapa god undervisning påverkas då det är
tidskrävande och motivationskrävande att packa, planera för flytt och etablera sig i nya lokaler.
Pedagogernas huvuduppdrag är att skapa god undervisning och omsorg för barnen.
Undervisningens kvalitet kan påverkas negativt och därmed en lägre måluppfyllelse för
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verksamheten. Det kan innebära risk för bristande måluppfyllelse och undervisningens kvalitet.
Förskolan Stora Loket har just genomgått den ansträngande processen. Risk att kompetenta
pedagoger väljer annan arbetsplats. En hög personalomsättning skapar oro i barn- och föräldragrupp
och skapar sämre förutsättningar för barns utveckling och lärande.
Barnperspektivet grundskola
Perspektiven nedan beskriver hur förslaget påverkar grundskoleverksamheten i Åsa Gård
Elevperspektiv
Ingen förändring mot nuvarande organisation.
Organisation
Åsa Gårds grundskola är samlad geografiskt på en plats och intraprenadsplanen i sin nuvarande
form kan fortgå. De ekonomiska förutsättningarna för grundskolan inom intraprenaden påverkas
inte. Grundskolan F-6 kan samlas i huvudbyggnaden vilket ses som en fördel för samarbete och
sammanhållning. Elevgrupper och lärares arbetslag påverkas inte utan bibehålls i sin nuvarande
form.
Pedagogik och måluppfyllelse
Inga förändringar för elever, personal eller vårdnadshavare vilket skapar goda förutsättningar för
tjänstefördelning inom enheten och fokus på undervisningens kvalitet kan bibehållas. Elevens
möjlighet till måluppfyllelsen påverkas inte. All undervisning hålls inom enheten och tid för
förflyttning mellan skolor för elever eller personal uteblir.

A2 Rörelsemönster/kommunikation

Att ta in fler elever på Åsa Gårdsskola innebär att det blir mer trafik kring skolan, främst kopplat till
hämtning och lämning. Parkeringsbehovet ökar både för cykel och bil.
För att det ska vara attraktivt att cykla till skolan är det viktigt att det finns gott om cykelparkering
med bra standard, till exempel med möjlighet att låsa fast cykeln i ramen. Ett tillskott på ca 80
elever innebär ca 8 lärare. Det utökade parkeringsbehovet för personal bedöms till cirka 6
parkeringsplatser. Eftersom ökningen av elever är i åk 7-9 så förväntas även parkeringsbehovet för
bilplatser till elever (A-traktorer och mopedbilar) att öka.
För att tillskapa mer lokaler för grundskoleelever på Åsa Gårdsskola behöver nuvarande förskola
tas i anspråk. Beroende på var förskoleplatser erbjuds istället påverkas möjligheten att resa dit (om
plats erbjuds i Frillesås istället så finns det inte möjlighet att ta sig till förskolan till fots eller cykel)
och trafiksituationen vid den aktuella platsen påverkas om antalet förskoleplatser utökas.
Skolskjuts
Skolskjuts påverkas inte om detta alternativ väljs.
A3: Reglering av antal elever som anvisas till Åsa Gårdsskola
Alternativet innebär att elever boende i några nyckelkodsområden (NYKO) anvisas till annan skola.
För att alternativet ska ge önskad effekt med tillräcklig avlastning på Åsa Gårdsskola, att tillräckligt
många elever anvisas till annan skola, krävs att alla blivande förskoleklasselever nära Åsa
Gårdsskola berörs. Det övergår då i alternativ B2 och C2.
Vid en NYKO-ändring skapas en förändring långsamt då endast de som än ej fått plats i en skola
omfattas av förändringen, elever som redan går på en skola berörs inte. NYKO-förändringar
påverkar endast barn som ska anvisas en skola (oftast i förskoleklass) och stor hänsyn behöver tas
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till att det kan medföra att syskon får plats på olika skolor om något syskon redan är anvisat/går på
en skola. Förändringen av elevantal är oftast begränsad till ett fåtal barn per läsår.

Sammanfattning alternativ A

Förslaget A2 har analyserats men verksamheten anser sig inte kunna få plats på de lokaler som finns
tillgängliga för grundskola och förskola. Förslaget hade krävt att förskolan lämnar lokalerna på
Stora Loket för att ge grundskolan tillgång till de större rummen i paviljongerna. Detta är, utifrån
barn- och organisationsperspektivet, inte lämpligt. Ändring av NYKO-områden som anvisas till
Åsa Gårdsskola ger alltför liten effekt ht 2022.
Risker

Möjligheter

Tidplan ny förskola Kläppa

Påverkar minst, i antal, individer.

De yngsta, förskolebarnen, flyttas igen
Ny organisation för förskola igen efter kort
tid sedan första flytten.

Alternativ B: Lösning på Åsaskolan

Alternativet innebär en lösning med nyttjande av grundskoleplatser på Åsaskolan för att avlasta Åsa
Gårdsskola under perioden ht 22-ht 26, eller tills ny skola finns på plats i Åsa.
Grundskolan Åsa Gård skriver fram att behovet av utbildningsplatser kan minimeras till
40 stycken under perioden och förordar då att en yngre årskurs får sin skolplacering främst i Åsa,
och stannar där hela sin skoltid. Oavsett vilken åldersgrupp som flyttar så kvarstår samma
konsekvensbeskrivning likt den som gjorts med rektorerna gällande tjänsteplanering, organisation,
resultat och måluppfyllelse. (Se utredning B1-B4). Till den konsekvensbeskrivningen behöver en
juridisk bedömning göras. Sannolikt är det inte tillämpligt att flytta en årskurs från Åsa Gårdskola
som redan fått sin skolplacering på enheten utan att ändra NYKO eller förändring av befintlig
skolorganisation.
Åsaskolan har läsåret 2020/2021 nio klasser på högstadiet och har inga hemklassrum då den
effektiviseringen redan är gjord. Skolan har heller inte så kallade studiehallar eller hubbar för
undervisning, som andra skolor kan ha. Få schema/lokalpositioner finns tillgängliga för fler elever i
dagsläget som skulle kunna nyttjas för ytterligare en (högstadie)klass. Det som delvis styr
schemaläggningen är tiderna för skolbussarna. Man skulle kunna förlänga skoldagen för någon
grupp högstadieelever inom befintliga lokaler med följden av fler håltimmar i schemat och fler
bussavgångar med skolbussar såväl på morgonen som på eftermiddagen. Rektor är tveksam till
tillskapandet av håltimmar i ett schema då det medför flera risker i elevernas arbetsmiljö och
studiemotivation. Det framgångsrika arbetet Åsaskolan gjort gällande resultatutveckling och
studiero har bland annat innehållit en medveten minskning av håltimmar i schemat. Utökade
busstider på morgon och eftermiddag 4–5 dagar i veckan behöver också kostnadsberäknas och
ställas i relation till elevernas arbetsmiljö och fritidsaktiviteter.
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Åsaskolan har idag en brist på specialsalar, därav går högstadiets elever till Åsa Gårdskola för att ha
idrottsundervisning. Om ytterligare en parallell kommer till Åsaskolans högstadium behöver man
schemalägga delar av skolans undervisning i slöjd, idrott och eventuellt musik på Åsa Gårdsskola.
Undervisning i Bild och Hem- och konsumentkunskap kan schemaläggas på Åsaskolan. Därtill
behöver det tillskapas två lektionssalar för teoriundervisning för högstadieelever om Åsaskolan ska
utvidgas till en fyrparallell organisation på högstadiet. Utbyggnation av skolans matsal och flytt av
skolans hemkunskapssal har varit planlagd och finansierad en längre tid, det behöver ske inför
hösten 2022 om elevtalen ska öka under perioden 2022–2026.
B1: Alternativ ”Helt stadie till Åsaskolan”
Alternativet innebär att ett helt stadie, med 100-150 elever, flyttas med intakt klassorganisation till
Åsaskolan på en gång från ht 22.
Bedöms ej möjligt utifrån Åsaskolans nuvarande lokalkapacitet. Alternativet har inte fördjupats i
utredningen.
B2: Alternativ ”En yngre årskurs (F-6) till Åsaskolan”
Alternativet innebär att förskoleklass placeras på Åsaskolan. Eleverna börjar på Åsaskolan för att
sedan ha möjlighet att välja skola när den nya skolan i Åsa står klar.
När alla förskoleklasselever i NYKO för Åsa Gårdsskola anvisas till Åsakolan avvecklas lågstadiet
succesivt om de slutar ta emot elever underifrån. För att Åsa Gårdsskola ska få ner antalet elever till
nuvarande kapacitet (med 40 platser på Stora Loket) behöver minst två omgångar av förskoleklass
anvisas till annan skola än Åsa Gård (ht 2022 samt ht 2023). Förslaget innebär att Åsa Gårdsskola
på sikt blir en 4-9 skola. Då hanteringen av intag av elever i årskurs 4 medför komplikationer
gällande vilka elever som ska anvisas Åsa Gård efter att ha gått på Åsaskolan i F-3 har alternativet
inte utredds vidare.
B3: Alternativ ”En äldre årskurs (7-9) till Åsaskolan”
Alternativet innebär att elever som bor i upptagningsområde Åsa Gårdsskola i årskurs 7 ht 2022
anvisas till Åsaskolan istället.
Sannolikt är det inte tillämpligt att flytta en årskurs från Åsa Gårdskola som redan fått sin
skolplacering på enheten utan att ändra NYKO eller förändring av befintlig skolorganisation på
Åsa Gård. För att alternativet ska fungera behöver utrymme tillskapas för att stegvis föra över
årskurs 7 från upptagningsområde Åsa Gårdsskola till Åsaskolan. Detta innebär att Åsa
Gårdsskola blir en F-6 skola hösten 2024. Analysen är endast genomförd till ht 27 då den tillfälliga
lösningen anses ha ersatts av en permanent lösning.
På Åsaskolan behöver yta tillskapas med två klassrum som inte agerar hemklassrum utan används
(from ht 24) som en del av en större lektionsplanering. Under läsåret 2024/25 är antalet elever på
Åsaskolan som högst och specialsalar på Åsa Gårdsskola kan behöva användas för att skapa
utrymme för vissa lektionstimmar.
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Elevutveckling

Åsa Gård

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Antal elever F

32

37

36

35

38

38

36

36

38

38

Antal elever åk1

35

33

38

39

36

38

38

36

39

38

Antal elever åk2

41

37

34

40

40

36

38

38

38

39

Antal elever åk3

32

42

38

36

40

39

36

38

40

38

Antal elever åk4

54

34

43

41

36

40

39

36

39

40

Antal elever åk5

49

54

35

46

42

36

40

39

38

40

Antal elever åk6

38

49

54

38

46

42

36

40

41

38

Antal elever åk7

29

39

36

41

41

Antal elever åk8

31

30

40

37

41

Antal elever åk9
Antal elever
totalt

28

33

31

41

369

388

349

316

37
278

269

263

300

351

389

Bild 14. Fördelning elever per årskurs Åsa Gårdsskola Alternativ B3. Verkliga tal höstterminen 2020 samt
prognos 2021-2029.
Elevutveckling

Åsaskolan

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Antal elever F

63

65

63

61

61

60

61

63

63

63

Antal elever åk1

65

65

65

65

62

61

61

62

63

63

Antal elever åk2

61

65

67

66

66

62

62

62

62

64

Antal elever åk3

70

62

65

68

66

66

62

62

62

62

Antal elever åk4

63

70

63

65

69

66

66

63

63

63

Antal elever åk5

88

63

71

64

65

70

66

67

63

63

Antal elever åk6

70

86

64

72

65

65

70

66

67

64

Antal elever åk7

67

70 134(49) 119(55) 110(38) 111(46) 107(42)

71

66

67

Antal elever åk8

65

67

70 134(50) 119(55) 110(38) 111(46) 107(42)

71

66

Antal elever åk9
Antal elever totalt

69

66

67

681

679

729

71 133(50) 118(54) 110(38) 111(46) 107(43)
785

817

790

776

734

689

Bild 15. Fördelning elever per årskurs Åsaskolan Alternativ B3. Verkliga tal höstterminen 2020 samt
prognos 2021-2029. Varav antal elever från upptagningsområde Åsa Gårdsskola i parentes.

71
647

B4: Alternativ ”Åsaskolan som avlastning vissa lektioner”
Alternativet innebär elever från Åsa Gårdsskola har vissa lektioner på Åsaskolan. De undervisas av
lärare från Åsa Gårdsskola. Om elevtalen ska nå lämplig nivå på Åsa Gårdskola behöver ca 50
elever ha sina lektioner på Åsaskolan.
Att kunna erbjuda ca 100 elever från Åsa Gårdskola salar för undervisning där Åsa Gårdskolas egen
personal endast undervisar sina elever är inte gynnsamt ur ett elevperspektiv. Åsaskolan har inte
heller lokaler som kan särskiljas för en annan skolas elever och dess personal som så förslaget
anger. Om Åsaskolan kan få del av folkbibliotekets lokalyta kan det tillskapas två klassrum där. De
rummen räcker inte för att Åsa Gårdsskolas fyra klasser ska ha sin undervisning särskilt i de
lokalerna.
När förändringarna i lagstiftningen gjordes gällande skolenhetsbegreppet och rektorns ansvar ville
lagstiftaren att det skulle bli helt tydligt för alla vem som har ansvaret. Risken om en skolenhet
inhyses i en annan skolenhets lokaler är att detta blir otydligt och då kan det inte anses motiverat
utifrån barnperspektivet. Det kan uppkomma komplexa situationer där det kan bli svårt att reda ut
vems som ansvarar för vad. Vid en granskning bedöms vad som är bäst för barnen/eleverna.
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Konsekvenser lokaler och investeringar
Åsaskolans kan, efter ombyggnad av matsal samt tillskapande av utbildningslokaler (pågående
projekt) rymma ytterligare antal elevplatser. För att skolan ska kunna ta emot:
-

50 elever krävs att biblioteket minskar sin yta under perioden och deras nuvarande lokaler
blir 2 klassrum samt skolbibliotek. Nya lokaler för folkbibliotek behöver lösas.
100 elever krävs att ovan klassrum tillskapas i nuvarande folkbibliotek finns idag samt att
specialsalar kan schemaläggas på Åsa Gårdsskola.

Kapaciteten påverkas utav beslut om de elever som tillkommer kan integreras i nya grupper eller
om organisationen ska hållas intakt med befintliga klasser/grupper och personal.
För att möjliggöra utbildningsplatser i Åsa för barn och elever boende i Åsa behöver folkbiblioteket
minska alternativt flytta sin verksamhet från Åsaskolan. Utflytten möjliggör ett tillskapande av 5060 utbildningsplatser/två klassrum på Åsaskolan.
Barnperspektivet grundskola (tillhörighet Åsaskolan)
Perspektiven nedan beskriver hur förslaget påverkar grundskoleverksamheten i Åsaskolan under
förutsättningen att befintlig rektor på Åsaskolan blir ansvarig för eleverna från åk 7-9 från Åsa
Gårdsskola.
Elevperspektiv
Inför årskurs 7 görs oftast nya klasser och grupper på Åsaskolan. Åsa Gårdseleverna kommer då få
nya klasskamrater och delvis nya lärare. Särskild hänsyn kommer tas till elever i behov av stöd och
samarbete med avlämnade enhet blir central. Metoder för övergång och samverkan har varit
prioriterade under flera år, utifrån förvaltningens systematiska kvalitetsarbete. Alla skolor och dess
personal har erfarenhet av och kunskap om att arbeta relationsskapande och trygghetsfrämjande
med nya grupper. Elevgrupperna i årskurs 8 och 9 från Åsa Gårdsskola ska i största möjligaste mån
bibehållas.
Organisation
Då elevtalen ökar kommer högstadiets organisation behöva öka och kompletteras. Personal som
arbetar på Åsa Gårds högstadium kan till stora delar erbjudas tjänster på Åsaskolan. Däremot kan
delar av undervisning behöva förläggas på Åsa Gårdsskola såsom slöjd, hemkunskap, idrott & hälsa
då Åsaskolans specialsalar inte har kapacitet för 840 elever. Under en skolvecka kommer elever
behöva förflytta sig mellan enheterna vid flera tillfällen. Tillsynsansvaret för eleverna som rör sig
mellan skolorna behöver uppmärksammas. Resurs för elevgrupper som rör sig mellan skolorna tas
från ordinarie undervisningsresurs.
Pedagogik och måluppfyllelse
Åsaskolan har under en längre period haft en positiv resultatutveckling både gällande elevernas
studieresultat samt upplevelsen av trygghet, studiero, delaktighet och trivsel för elever, personal och
föräldrar. Resultat och måluppfyllelse för tillkommande elever ska på generell nivå, inte påverkas
negativt. Särskild uppmärksamhet behöver riktas mot elever i årskurs 9 som ska ha slutbetyg från
grundskolan i delvis ny organisation. Samverkan med tidigare pedagoger, noggrann dokumentation
gällande varje elevs prestation och resultat från Åsa Gårdsskolan behöver säkerställas.
Undervisning i vissa ämnen behöver ske på Åsa Gårdskolan då Åsaskolans specialsalar inte har
kapacitet för 840 elever. Det kommer att innebära att tid som skulle kunna rikas mot undervisning
och relation går bort i förflyttning när man ska ha lektioner på två skolor. Skoldagarna blir längre
för eleverna och arbetstiden för lärarna blir svår att hantera. Rektorerna ser svårigheter i att få
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variation i schemat vilket är en viktig faktor för elevens mående och lärande. Tillgången till elevens
eget material är en annan faktor som kan påverka måluppfyllelse. Stress och frustration över att
material ligger på ”fel skola” kan uppstå, särskilt för elever i behov av särskild struktur och
kontinuitet.
Barnperspektivet grundskola (tillhörighet Åsa Gårdsskola)
Perspektiven nedan beskriver hur förslaget påverkar grundskoleverksamheten i Åsaskolan under
förutsättningen att rektor på Åsa Gårdsskola blir ansvarig för eleverna. Personal och elevgrupp
tillhör Åsa Gårdsskola F-9. Den juridiska bedömningen av att dela på en enhet på två geografiska
platser har gjorts och konstaterar att frågan behöver utredas när alternativen är tydligare.
Bedömningen är att det visserligen kan vara fullt möjligt att ha en enhet på två skilda platser men att
det ger många praktiska svårigheter. När förändringarna i lagstiftningen gjordes gällande
skolenhetsbegreppet och rektorns ansvar ville lagstiftaren att det skulle bli helt tydligt för alla vem
som har ansvaret. Risken om en skolenhet inhyses i en annan skolenhets lokaler är att detta blir
otydligt och då kan det inte anses motiverat utifrån barnperspektivet. Det kan uppkomma komplexa
situationer där det kan bli svårt att reda ut vems som ansvarar för vad. Vid en granskning bedöms
vad som är bäst för barnen/eleverna.
Elevperspektiv
Elevernas känsla av tillhörighet och sammanhang kan påverkas. Relation och trygghet är viktiga
förutsättningar för elevernas utveckling och lärande. Se även nedan i avsnittet ”Pedagogik och
måluppfyllelse”
Organisation
Elever och personal får sin skola/arbetsplats på två skolor med ca 15 min promenad emellan.
Lärares tjänstgöring behöver vara på båda skolenheterna för att få en effektiv tjänsteplanering
utifrån behörigheter och legitimation men också för uppdraget om budget i balans. Under en
skolvecka kommer både elever och personal behöva förflytta sig mellan enheterna vid flera
tillfällen. Tillsynsansvaret för eleverna som rör sig mellan skolorna behöver uppmärksammas.
Resurs för elevgrupper som rör sig mellan skolorna tas från ordinarie undervisningsresurs. Rektor
möjlighet att utöva ledarskap och skapa kultur, struktur för sin skolenhet försvåras i denna modell.
Pedagogik och måluppfyllelse
Om eleverna ska ha tillhörighet till två skolor finns farhågor att tillhörighet, trygghet och studiero
påverkas negativt. Tid som skulle kunna rikas mot undervisning och relation går bort i förflyttning
när man ska ha lektioner på två skolor. Skoldagarna blir längre för eleverna och arbetstiden för
lärarna blir svår att hantera. Rektorerna ser svårigheter i att få variation i schemat vilket är en viktig
faktor för elevens mående och lärande. Tillgången till elevens eget material är en annan faktor som
kan påverka måluppfyllelse. Stress och frustration över att material ligger på ”fel skola” kan uppstå,
särskilt för elever i behov av särskild struktur och kontinuitet.
Värdegrundsarbetet inom läroplanen utgår ifrån att skolan skapar ett klimat där vi arbetar
tillsammans, elever och vuxna. Om eleverna har sin tillhörighet i Åsa Gårdskola men sin
skolplacering på Åsaskolan finns påtagliga risker om ett – vi och - dom utifrån bådas perspektiv.
Åsa Gårdseleven kan uppfatta att man är inhyst och på besök och Åsaskolans elev kan uppfatta att
man har tillfälliga gäster som tar utrymme och inte tillhör kulturen och skolan. Olika kulturer,
strukturer och regler kan komma i fokus i allt för hög grad. Pedagogernas främsta uppgift är att
undervisa, risker att det går mera tid till att arbeta med kultur, kränkningsutredningar,
konfliktlösning och relationsskapande åtgärder.
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Sammantaget finns flera faktorer som negativt kan påverka elevernas möjligheter till ökad
måluppfyllelse.
Rörelsemönster/kommunikation
Åsaskolan ligger cirka 400 meter väster om Åsa Gårdsskola och det finns goda möjligheter för
elever att ta sig till skolan på egen hand via gång- och cykelvägnätet eller lågtrafikerade gator. För
att det ska vara attraktivt att cykla till skolan är det viktigt att det finns gott om cykelparkering med
bra standard, till exempel med möjlighet att låsa fast cykeln i ramen.
Redan idag är det högt tryck på parkeringsplatser vid Åsaskolan och en utökning av elever kräver
att fler parkeringsplatser skapas. En ökning med 140 elever innebär att cirka 10 parkeringsplatser
behöver skapas för personal. Till det tillkommer parkeringsbehov för elever, både för cykel och
mopedbilar/A-traktorer.
Skolskjuts

Bild 16. Skolskjutsområde Åsaskolan samt
Åsa Gård.
Åsaskolan ligger drygt 400 meter väster om
Åsa Gårdsskola vilket innebär att boende
med avstånd för skolskjutsberättigade
förskjuts något västerut jämfört med idag.
Då det är årskurs 7-9 som berörs av flytten
så blir påverkan på skolskjuts väldigt liten då
det är 4 kilometer som är avståndsgräns och
det är de glest befolkade östra delarna som
berörs av flytten från Åsa Gårdsskola till
Åsaskolan. Röd cirkel i bilden nedan visar 4
km radie från Åsa Gårdsskola och blå cirkel
visar 4 km radie från Åsaskolan.

Sammanfattning alternativ B

Förslaget B har analyserats från olika perspektiv. De som ansetts möjliga har utretts djupare. Främst
handlar det om att flytta äldre elever till Åsaskolan. Frågan kring vilken enhet eleverna som anvisas
Åsaskolan istället för Åsa Gårdsskola ska tillhöra har också utretts. För att Åsaskolan ska kunna ta
emot det antal elever som Åsa Gårdsskola behöver avlastas med har analysen visat att tillhörighet
behöver vara där eleverna går, m.a.o. föreslås att eleverna som börjar på Åsaskolan också tillhör
Åsaskolans organisation. Det finns inte utrymme nog att särskilja eleverna från Åsa Gårdsskola i
särskilda klasser vilket skulle varit en förutsättning för att fortsätta tillhöra Åsa Gårdsskolas
skolenhet.
Risker

Möjligheter

Trångt på Åsaskolan

Närhet, alla befintliga förskolebarn samt
grundskoleelever får plats i Åsa

Rörelse mellan skolorna

Samarbete mellan Åsaskolorna

Personalflykt
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Alternativ C: Lösning på Frillesåsskolan

Alternativet innebär en lösning med nyttjande av grundskoleplatser på Frillesåsskolan för att avlasta
Åsa Gård under perioden ht 22-ht 26 eller tills ny skola finns på plats i Åsa.
C1: Alternativ ”Helt stadie till Frillesåsskolan”
För att få plats på Frillesåsskolan kräver detta förslag att eleverna delas upp och fördelas in i
befintliga klasser på Frillesåsskolan. Befintliga klasser från Åsa Gårdsskola får inte plats på
Frillesåsskolan utan omorganisation.
Bedöms ej möjligt utifrån Frillesåsskolans lokalkapacitet. Alternativet har inte fördjupats i
utredningen.
C2: Alternativ ”En årskurs från F-6 till Frillesåsskolan”
Alternativet innebär att förskoleklassen placeras på Frillesåsskolan. Eleverna börjar på
Frillesåsskolan för att sedan ha möjlighet att välja skola när den nya skolan i Åsa står klar.
När alla förskoleklasselever i NYKO för Åsa Gårdsskola anvisas till Frillesåsskolan avvecklas
lågstadiet succesivt om de slutar ta emot elever underifrån. För att Åsa Gårdsskola ska få ner antalet
elever till nuvarande kapacitet (med 40 platser på Stora Loket) behöver minst två omgångar av
förskoleklass anvisas till annan skola än Åsa Gård (ht 2022 samt ht 2023). Förslaget innebär att Åsa
Gårdsskola på sikt blir en 4-9 skola. Då hanteringen av intag av elever i årskurs 4 medför
komplikationer gällande vilka elever som ska anvisas Åsa Gårdskola efter att ha gått på
Frillesåsskolan i F-3 har alternativet inte utredds vidare.
C3: Alternativ ”En årskurs från 7-9 till Frillesåsskolan”
Alternativet innebär att elever som går på Åsa Gårdsskola anvisas till Frillesåsskolan i årskurs 7 ht
2022.
Sannolikt är det inte tillämpligt att flytta en årskurs från Åsa Gårdskola som redan fått sin
skolplacering på enheten utan att ändra NYKO eller förändring av befintlig skolorganisation på Åsa
Gårdsskola. Detta innebär att Åsa Gårdsskola blir en F-6 skola hösten 2024. Analysen är endast
genomförd till ht 27 då den tillfälliga lösningen anses ha ersatts av en permanent lösning.
Konsekvenser lokaler och investeringar
Frillesåsskolan har idag runt 600 elever. Efter om- och tillbyggnation ökar kapaciteten från 660
elever till 840 vid arbetssätt baserat på Lokalkoncept för utbildningslokaler.

Antal elevplatser

780

780

780

780

780

780

780

780

660
596

660
605

611

608

602
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Bild 17. Fördelning elever samt kapacitet Frillesåsskolan. Verkliga tal höstterminen 2020 samt prognos
2021-2029.
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Frillesåsskolan kan, efter om- och utbyggnad (pågående projekt) rymma 840 elevplatser vid
konceptbaserat arbetssätt. För att skolan ska kunna ta emot:
-

40–50 elever krävs att vi integrerar Åsa Gårds elever med Frillesås skolan elever och även
ha kvar Trollelyckans förskola plus paviljong
100–150 elever krävs omorganisation av hela skolan

Kapaciteten påverkas av beslut om de elever som tillkommer kan integreras i nya grupper eller om
organisationen ska hållas intakt med befintliga klasser/grupper och personal. Verksamheten gör
bedömningen att grupperna kommer att blandas till nya klasser. Se nedan under rubriken
Elevperspektiv.
Barnperspektivet grundskola (tillhörighet Frillesåsskolan)
Perspektiven nedan beskriver hur förslaget påverkar grundskoleverksamheten i Frillesåsskolan
under förutsättningen att rektor på Frillesåsskolan blir ansvarig för eleverna.
Elevperspektiv
Inför årskurs 7 görs oftast nya klasser och grupper på Frillesåsskolan. Frillesåseleverna och Åsa
Gårdseleverna kommer då få nya klasskamrater och delvis nya lärare. Särskild hänsyn kommer tas
till elever i behov av stöd och samarbete med avlämnade enhet blir central. Metoder för övergång
och samverkan har varit prioriterade under flera år, utifrån förvaltningens systematiska
kvalitetsarbete. Alla skolor och dess personal har erfarenhet av och kunskap om att arbeta
relationsskapande och trygghetsfrämjande med nya grupper. Elevgrupperna i årskurs 8 och 9 från
Åsa Gårdsskola kommer att organiseras med klasserna på Frillesås vilket kan inledningsvis medföra
viss oro och otrygghet. Eleverna får flytta in i en nybyggd skola med bättre fysisk arbetsmiljö än
nuvarande.
Organisation
Då elevtalen ökar kommer högstadiets organisation behöva öka och kompletteras. Personal som
arbetar på Åsa Gårdsskolas högstadium kan till stora delar erbjudas tjänster på Frillesåsskolan. En
större skolenhet skapar goda förutsättningar för behöriga och legitimerade lärare i alla ämnen samt
möjlighet till tjänstgöringsgrad på heltid på en enhet. Elevhälsans organisation kan också utökas i
relation till elevtal och det innebär att färre yrkesgrupper behöver arbeta på flera enheter, vilket är
vanligt för elevhälsans yrkesgrupper.
Pedagogik och måluppfyllelse
Frillesåsskolan har under en period haft en positiv resultatutveckling både gällande elevernas
studieresultat samt upplevelsen av trygghet, studiero, delaktighet och trivsel. Resultat och
måluppfyllelse för tillkommande elever ska på generell nivå, inte påverkas negativt. Särskild
uppmärksamhet behöver riktas mot elever i årskurs 9 som ska ha slutbetyg från grundskolan i ny
organisation. Samverkan med tidigare pedagoger, noggrann dokumentation gällande varje elevs
prestation och resultat från Åsa Gårdsskolan behöver säkerställas.
Barnperspektivet grundskola (tillhörighet Åsa Gårdsskola)
Perspektiven nedan beskriver hur förslaget påverkar grundskoleverksamheten i Frillesåsskolan
under förutsättningen att rektor på Åsa Gårdsskola blir ansvarig för eleverna. Personal och
elevgruppen tillhör Åsa Gårdskola F-9.
Den juridiska bedömningen av att dela på en enhet på två geografiska platser har gjorts och
konstaterar att frågan behöver utredas ytterligare när alternativen är tydligare. Bedömningen är att
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det visserligen kan vara fullt möjligt att ha en enhet på två skilda platser men att det ger många
praktiska svårigheter. När förändringarna i lagstiftningen gjordes gällande skolenhetsbegreppet och
rektorns ansvar ville lagstiftaren att det skulle bli helt tydligt för alla vem som har ansvaret. Risken
är att om en skolenhet inhyses i en annan skolenhets lokaler blir detta otydligt och då kan det inte
anses motiverat utifrån barnperspektivet. Det kan uppkomma komplexa situationer där det kan bli
svårt att reda ut vilken rektor som ansvarar för vad. Vid en granskning bedöms vad som är bäst för
barnen/eleverna.
Elevperspektiv
Elevernas känsla av tillhörighet och sammanhang kan påverkas. Relation och trygghet är viktiga
förutsättningar för elevernas utveckling och lärande. Se även nedan i avsnittet ”Pedagogik och
måluppfyllelse”
Organisation
Personal från Åsa Gårdsskola kommer att sin arbetsplats på två skolor med ca 7 km emellan.
Lärares tjänstgöring behöver vara på båda skolenheterna för att få en effektiv tjänsteplanering
utifrån behörigheter och legitimation men också för uppdraget om budget i balans. Under en
skolvecka kommer personal behöva förflytta sig mellan enheterna vid flera tillfällen. Arbetstiden
för lärare blir svår att hantera, då delar av arbetsdagen kommer behöva gå till förflyttning och
ställtid. Arbetstid som tas från sammanhang för gemensam planering, bedömning och kollegialt
lärande mellan lärarna. Tillsynsansvaret för eleverna som rör sig på Frillesåsskolan behöver
uppmärksammas i en juridisk bedömning. Rektor möjlighet att utöva ledarskap och skapa kultur,
struktur för sin skolenhet försvåras i denna modell.
Pedagogik och måluppfyllelse
Om eleverna ska ha tillhörighet till två skolor finns farhågor att tillhörighet, trygghet och studiero
påverkas negativt. Elevernas tillgång till sina lärare kan minska eftersom delar av lärarens arbetsdag
kommer behöva nyttjas till förflyttningar. Lärande pågår utöver lektionstid i spontana samtal, vid
möten i skolans olika miljöer, i matsal och på skolgård. Möjligheten för spontan undervisning blir
begränsad.
Värdegrundsarbetet inom läroplanen utgår ifrån att skolan skapar ett klimat där vi arbetar
tillsammans, elever och vuxna. Om eleverna har sin tillhörighet i Åsa Gårdskolan men sin
skolplacering på Frillesåsskolan finns påtagliga risker om ett – vi och - dom utifrån bådas
perspektiv. Åsa Gårdseleven kan uppfatta att man är inhyst och på besök och Frillesåsskolans elev
kan uppfatta att man har tillfälliga gäster som tar utrymme. Olika kulturer, strukturer och regler kan
komma i fokus i allt för hög grad. Pedagogernas främsta uppgift är att undervisa, risker att det går
mera tid till att arbeta med kultur, kränkningsutredningar, konfliktlösning och relationsskapande
åtgärder.
Sammantaget finns flera faktorer som negativt kan påverka elevernas möjligheter till ökad
måluppfyllelse.
Rörelsemönster/kommunikation
Med en flytt till Frillesåsskolan innebär det att de flesta elever från Åsa skulle bli berättigade till
skolskjuts eftersom avståndet till skolan överstiger 4 km. Personalens parkeringsbehov behöver
tillgodoses, cirka 10 parkeringsplatser krävs för den tillkommande personalen. I detta alternativ
utgör elevernas parkeringsbehov främst plats för mopeder, mopedbilar och A-traktorer.
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Skolskjuts
Bild 18. Skolskjutsområde Åsa
Gårdsskola samt Frillesåsskolan.
Bilden visar 4 km radie kring de
båda skolorna. En stor del av
eleverna i Åsa skulle bli
berättigade till skolskjuts utifrån
avståndet till skolan (de ligger
utanför den blå cirkeln) och
förlorar möjligheten att gå och
cykla till skolan.

Sammanfattning alternativ C

Förslaget C har analyserats från olika perspektiv. Alternativet anses påverka barn och elever samt
organisation i både Åsa och Frillesås mer än alternativ B och har därför i detta skede inte utretts
vidare.
Risker
Möjligheter
Påverkan på barn och elever

Frillesåsskolan byggs ut och har plats för cirka 100
elever.

Integration mellan enheterna
Personal och organisation
Långt avstånd för barn/elever
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Långsiktig planering

Det behov av grundskoleplatser som ligger utanför prognosperioden bör tas i hänsyn vid avveckling
eller nybyggnation av befintliga/nya skollokaler. Beslut bör tas på underlag med medvetenhet att
siffror snabbt kan skifta från år till år kopplat till utbyggnadsplaner, samhällsutveckling och trender.
Behov
På sikt ser förvaltningen ett ökat behov av elevplatser i främst Åsa men även i Frillesås. I takt med
att pågående planer utvecklas och igångsätts ökar trycket på både förskola och grundskola.
En ny förskola för 120 barn finns planerad, ej beslutad, i Stockalid (Kläppa) från hösten 2023. Risk
finns för försening då tidplanen för slutförande till 2023 är mycket stram av avhängd både
detaljplanearbete och projektering och byggtid.
Planer, ej beslut, för en ny grundskola i Åsaområdet finns i Lokalplan 22-26 för färdigställande
hösten 2026. Förvaltningen ser ett behov av att denna skola ersätter befintliga lokaler för Åsa
Gårdsskola. Under planperioden 2020-2029 finns ett elevplatsbehov om cirka 400 platser för
grundskola i Åsa Gårds upptagningsområde. Detta kommer troligtvis påverkas när
befolkningsprognoser justeras med de planer på bostadsbyggande som ligger i den fördjupade
översiktsplanen. Förvaltningen har ett önskemål om max 2 grundskolor i samhället Åsa och vill
därför ha möjlighet att bygga i etapper på kommande skola.
En omvandling av Åsa Gårdsskolas befintliga lokaler till förslagsvis förskola men också en flytt av
folkbibliotek från Åsaskolan kan tillskapa platser för både förskola och grundskola i centrala Åsa på
sikt.
Efter en borttagning av de externt inhyrda tillfälliga lokalerna på Stora Loket samt en paviljong på
Klinnekärrs förskola men tillskapande av nya förskoleplatser i Kläppa, finns fortfarande ett
underskott av förskoleplatser om uppemot 50 platser år 2029. En avveckling av Stora Lokets
paviljonger med en flytt av förskolan till Åsa Gårds befintliga lokaler hade möjliggjort en
försörjning av förskoleplatser på längre sikt i Åsa.
Befolkningsutveckling samt platsbehov förskola totalt ÅSA
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Bild 19. Befolkningsutveckling, kapacitet samt utveckling platsbehov förskola totalt Åsa. Verkliga
tal september 2020 samt prognos 2021-2029.
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Mark
En lokaliseringsutredning behövs för att hitta den lämpligaste placeringen av en ny skola i enlighet
med lokalplanen. Arbetet med lokaliseringsutredningen har påbörjats. När lokaliseringsutredningen
färdigställts följs den av upprättande av detaljplan samt uppförande av skolan. För att skolan ska
kunna vara färdig för inflytt 2026 i enlighet med lokalplanen behöver byggnationen påbörjas 2024.
Det innebär i sin tur att detaljplanen för skolan måste startas senast 2022.

Samråd

Utredningens syfte, mål och förutsättningar har presenterats i brukarråden på berörda skolor. Vid
brukarråden deltog från projektgruppen för utredningen Maria Andersson, Annika Hellström, Anna
McLaren och Yvonne Ohlsson.
Brukarråden kom med synpunkter och frågor. Dessa finns sammanfattade i fetstil nedan.
Förvaltningens svar och kommentarer i kursiv stil.
Åsaskolan 5 maj 2021
Hur blir det med alternativet på Åsaskolan med tex matsalen och tillgång till övriga lokaler?
Matsalen ska byggas ut oavsett vilket alternativ som det blir, specialsalar klarar ytterligare
elevgrupper, lärarna ska få lärarrum.
Lokalerna har varit uppe som ett problem/brist under många år, kommer det att lösa med
nya klasser eller ska eleverna in i befintliga klasser?
Det är fortfarande inte klart om vilka årskurser eller klasser som kommer att vara aktuella. Det
kommer inte bli aktuellt att flytta enskilda elever utan tanken är grupp/klass. Önskemålet är att
även lärare följer med.
Hur stor är sannolikheten att det blir Åsaskolan-alternativet?
33,3%
Kommer politiken få information under tiden för att få vetskap om alla tre även om de bara
ska ställning till ett.
Förvaltningen har en kontinuerlig dialog med politikerna under arbetets gång. När de får förslaget
kommer hela utredningen att finnas med som underlag. Riskbedömningen kommer att göras innan
förslaget presenteras för nämnden.
Det finns en oro för att elever som behöver extra stöd ”drabbas” och på det sättet även hela
klassen om klasserna blir för stora.
Barnperspektivet beaktas i utredningen, likaså lokalkapaciteten på de olika skolorna, även
skolskjutsfrågan beaktas och trafikingenjörer finns med för att se på flöden på vägar.
Elevpengen följer med eleverna. Åsaskolans personal kommer att hantera resurserna på bästa sätt
för att det ska bli bra för eleverna.
Fyra år är en lång tid och det är viktigt att det inte blir en permanent lösning utan att det blir
en ny skola 2026.
I nuläget inte finns något beslut om en ny skola, detaljplanen är inte klar. Rektorerna på de tre
skolorna är måna om att det ska bli bra för eleverna oavsett vilket beslut det blir.
Vårdnadshavarna anser att förslaget 2018 (F-3 Åsa Gård 4-9 Åsaskolan) skulle vara det bästa
men förstår att det inte kommer ske. De menar att de är jättenöjda med Åsaskolan.
Det tidigare förslaget beskrivs i utredningen men kommer inte att läggas fram som förslag efter
pågående utredning.
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Vad händer om vi får en tredje skola?
Det är inte sagt att det ska bli tre skolor, men kapaciteten måste öka. Arbete pågår för att hitta
mark, detaljplan behöver komma på plats.
Vilka är beslutskriterierna?
Verksamhetsperspektivet - Barnperspektivet, organisationsperspektivet
Lokalnyttjande - kapacitet
Trafik och rörelsemönster – skolskjuts, befolkningsprognoser
Viktigt att barnen kan fortsätta ha närheten till kompisar och aktiviteter utan att behöva åka
buss, alltså vara kvar på den skolan de går.
Ändring av upptagningsområden för anvisad skola kan bli aktuell, men det är en långsam process
för att få till en betydande förändring av antal elever på Åsa Gårdsskola.
Åsa Gårdsskolan 7 maj 2021
Brukarrådet har två huvuddelar vi vill lyfta fram:
1/ Barnperspektivet, skolgång och mental hälsa.
Kommunen pratar bara om fysiska lokaler, vi har flyttat många barn redan och det är stora
förändringar för både föräldrar och elever. En av delarna vi skriver om är barn- och
elevperspektivet, barnen ska få göra sin röst hörd. Rektorerna har fått beskriva barn och
elevperspektiv och verksamhetschef har träffat elevråden på skolorna. Barnperspektivet är en av de
viktiga delarna i utredningen, vi tittar på lärande-situation och mående-konsekvenserna i
utredningen.
2/ Klinnekärrs andra hus som ska stängas igen. Kan lokalen användas till verksamhet och
ingår den i så fall i uppdrag 1? Klinnekärr står på tillfälligt bygglov och vi fick tidigare besked
från Service och fastighet att vi inte fick ha den kvar. Service och fastighet har får ett rivningslov
fram till 2023 och vi tittar på vad det innebär. Den har varit med som ett alternativ som lokalyta. Vi
har en skarp uppgång på mindre barn i Åsaområdet. Klinnekärr kommer att behövas om Kläppa
blir överklagat så det är osäkert. Den är inte med som en lösning men finns med i tankarna. Vi vill
inte göra om de kortsiktiga besluten.
Hur stor är årskursen med F-klass elever som ska börja 2022? Enligt prognos är det 36 barn.
Utlokalisera elever som redan går på Åsa Gård är ett alternativ och låta barn som inte
kommit in på förskolan komma in och därmed låta barn som redan går där flytta på sig? Vi
tittar på båda alternativen, alla möjliga vägar ska bli belysta. Ett alternativ är att flytta
förskoleplatser för att stoppa intaget.
Alternativ A är ganska specifikt med att flytta 100 barn till Frillesås. Det finns fler alternativ
som är under utredning men brukarrådet har inte inblick i alternativen? Utredningen har
breddats under tiden och vi behöver göra en lägesuppdatering till vårdnadshavarna hur vi ligger
till i utredningen så att man får information på andra alternativ.
Lärarna påverkas, risker på alternativkostnader att ta in ny lärare? Verksamhetschef har
träffat rektorer och elevråden, rektorerna har samlat in synpunkter från personal och rektorerna
har beskrivit att det finns farhåga med att personal redan flyttat flera gånger.

Skolplatser för elever i Åsa från 2022

Sida 32 av 35

Räknar man med alternativkostnaden om man tappar lärare? Vi hanterar inte utredningen på
det sättet, med ekonomiska kalkyler, utan vi tar med barnperspektivet.
Lokalkostnader är inte lika intressanta, ekonomi är sekundär till barnperspektivet? Vi har
fokus på att lokalerna ska utnyttjas effektivt så att vi klarar vårt uppdrag.
Men om vi inte tar med någon riskkalkyl för att hålla nere lokalkostnader? Vi beskriver inte
risken i siffror utan i ord.
Alternativ 1 är det enda alternativet som är bra. Att flytta hela högstadiet, är det förenligt
med skollagen? Det får utredningen titta på juridiskt. Skrivningen i skollagen säger att man ska gå
kvar om aktuell årskurs finns på skolan. Om årskursen inte finns, kan man då gå kvar på skolan?
Temporär undervisningsplats eller temporär omorganisation? Vi är i början på en
skolutvecklingsresa i Åsa. Elevunderlaget kommer att öka. Åsa Gård har inte fungerat med mer än
300 elever och Åsa Gårdsbyggnaden kan inte återgå till att vara F-9 eftersom befolkningen ökar så
mycket i Åsa. Vi får fundera på hur den nya skolan i Åsa ska fungera på sikt.
Kommer det vara tillfälligt eller tillsvidare? Kan eleverna vara under Åsa Gårdsflagg under
annan enhet? Sannolikt nej, vi tittar på det juridiskt.
Vi är angelägna att hitta en lösning inom Åsa Gård. Vi vill bibehålla den särställning som Åsa
Gårdskolan har. Vi är medvetna om det och vi tar till oss det.
Kan man ha kvar det organisatoriskt inom Åsa gård utan att man tappar elevpengen? Det är
en av delarna rektorerna beskrivit så det är en viktig faktor. Det leder i så fall till ändrade
förutsättningar för skolan.
Varför inte ändra upptagningsområden? Det får stora konsekvenser för eleverna. Vi garanterar
plats till skolan i området om det finns plats. Ändrar vi upptagningsområden behöver vi inte ge
plats och då kan två syskon hamnar på olika skolor. Den nya skolan står klar 2026 och har vi då
delat upp områdena så får vi anvisa elever till Åsa Gård på nytt. Man ändrar inte
upptagningsområdena vid en tillfällig förändring.
Alternativ 1 är det enda vi tycker verkar bra. Vi behöver veta att man har vänt på alla stenar.
De andra alternativen är dåliga. Alla föräldrar har inte möjlighet att köra eleverna.
Barnperspektivet får gå först.

Frillesåsskolan 11 april 2021
Är det de tre alternativen som gäller? Vi har haft förslagen att utgå ifrån sedan har vi inhämtat
info från rektorer, personal och vårdnadshavare. Det har vuxit fram nya förslag utifrån
grundförslagen och vi har försökt utreda alla förslag som varit lämpliga.
I möjligaste mån vill man gå kvar i befintlig lokal. Vi har prövat att tillföra lokalyta i form av
paviljonglösning. På Åsa Gårdskola finns inte tillräckligt med plats varken i inne- eller utemiljö,
det är inget alternativ.
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Finns klassrum på Frillesåsskolan om elever kommer från Åsa Gård? De som tar emot elever
vill att man ska blanda grupperna, vi vet inte i dagsläget om vi ska starta nya grupper det beror på
vilken årskurs man ska flytta på. Frillesås nya skola är inte byggd med hemklassrum utan med
hubbar.
Finns tankar på vilken årskurs man ska flytta på? Nej, men man undviker att flytta årskurs 9.
Hur många elever övertalighet? Det saknas inledningsvis cirka 40 utbildningsplatser. Antingen
flyttar man eleverna till Åsaskolan eller Frillesåsskolan eller att man kanske måste flytta hälften av
eleverna åt olika håll.
Har man koll på kommande årskurser? Vi tar hänsyn till elevströmmar och ser på en 10årsprognos fram till 2029.
Kommer att det att bli större klasser på Frillesåsskolan och följer lärare med från Åsa
Gårdskolan? Varje elev har med sin skolpeng, det blir rektors budget. Varje elev genererar
lärartid till skolan. Visa rektorer väljer att ha stora grupper med två lärare per grupp och andra
väljer mindre grupper med en lärare.
Hur kunde det bli så här? Tidigare 5 års nu 10 årsprognos, den är säkrare. Den tidigare 5
årsprognosen stämmer inte, utbyggnad och byggherrarnas planer har blivit annorlunda. Vi visste
detta redan 2017.
Farhågor om Frillesåsskolan blir mottagare:
•
•
•
•
•
•
•
•

Personal och trygghet för barnen. Värdefullt att man har med sig personal när man bytt
stadie. Haft kvar mer trygghet
Skolgården har byggts bort på Frillesåsskolan. Paviljonger ska tas bort enligt plan, men det
kanske är bra att ha kvar dem? Eleverna behöver an bra skolgård.
Matsalen, kommer den att ha kapacitet?
Vilka klasser är lättast att flytta? Kanske högstadiet är lämpligast att flytta? Låt
högstadieelever vara kvar på skolan som värdar för de nya eleverna.
Vi vill att lärarna ska följa med om vi ska flytta elever till Frillesås.
Skolgården: Det är redan klart när paviljongerna ska bort. Under hösten. Vi återkommer
med info om skolgården.
Matsalen: Storköket kommer ha mkt större kapacitet, matsalen är anpassad till 840 elever
med 3 sittningar.
70 platser löser platserna på Åsa Gård i det första skedet. Med det räcker inte till 2026 utan
vi får hitta andra lösningar.

Vad tycker pedagoger och vårdnadshavare på Åsa Gårdskola?
•
•
•
•

Personal vill att man löser det med lokaler på Åsa Gård.
Förskoleföräldrar tycker att man nyligen bytt lokaler
Högstadiet värnar att man ska ha samlad högskoletid
Mellanstadiet: Ska inte mitt barn kunna gå till skolan längre?

Skolplatser för elever i Åsa från 2022

Sida 34 av 35

Kan man vara med och påverka när beslutet är taget? Vi behöver ett inriktningsbeslut till
nämnden, sen blir det samråd på de aktuella skolorna. Man samverkar med fackliga
samverkansgrupper.

Riskbedömning

Det av utredningens alternativ som föreslås som förvaltningens förslag till beslut riskbedöms i
samverkan med centralt fackliga representanter i FSG. Se separat dokumentation.

Skolplatser för elever i Åsa från 2022

Sida 35 av 35

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Förskola & Grundskola arbetsutskott

Datum

1 (1)

2021-04-07

§ 57
Skolutredning Åsa

Dnr 2021-00445

Förslag till beslut
Nämnden för Förskola har tagit del av informationen och antecknar informationen i
protokollet.
Sammanfattning av ärendet
I kommunens planering ingår att bygga en ny skola i Åsa för att möta behov enligt
kommunens befolkningsprognoser. Den nya skolans beräknas vara klar 2026 men
redan från höstterminen 2022 behövs fler platser eftersom Åsa Gårdsskolan då inte
kommer ha plats för alla elever som tillhör skolan. Nu pågår en utredning som syftar
till att ta fram ett förslag på hur detta ska lösas. Utredningen kommer även belysa det
långsiktiga behovet i området.
Nämnden för Förskola & Grundskola ska besluta om förslaget innan sommaren så att
en lösning finns på plats inför höstterminen 2022.

Beslutsunderlag
Förskola och Grundskolas tjänsteskrivelse

Justerare

Expedierat/bestyrkt

Strategi för försörjning av
utbildningsplatser
Grundskolor i Kungsbacka kommun

Strategi för försörjning av utbildningsplatser

Kungsbacka kommun

Innehåll
1

Sammanfattning

5

2

Bakgrund och syfte

6

2.1
2.2

3

Grundläggande principer
3.1
3.2
3.3
3.4
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Lokaleffektivitet ............................................................................................................9
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Stadieindelning ..........................................................................................................10

Grundsärskola
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Strategi för försörjning av utbildningsplatser

1

Kungsbacka kommun

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

Kungsbacka kommun

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

Kungsbacka kommun

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

Kungsbacka kommun

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 fler elever i samma årskurs, snarare än fler
årskurser i samma skola. I befolkningstäta delar av kommunen är färre större skolor
att föredra framför flera näraliggande små skolor.
Skolans volym ska planeras för att vara hållbar utifrån barnperspektivet, ekonomi
och pedagogik.
Allt förutsatt att det är lämpligt utifrån elevernas avstånd till sin skola.
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.
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
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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

Kungsbacka kommun

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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STRATEGI FÖR FÖRSÖRJNING
AV UTBILDNINGSPLATSER

Förslag till beslut:
■ Nämnden antar Strategi för försörjning av utbildningsplatser

VAD ÄR EN STRATEGI?

Varför strategi?
Från småstad till storstad!
• 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

Dilemman just nu:
■ Åsa-utredningen: Alla får inte plats! Flytta förskola eller högstadiet?

■ Stadsbyggnad: storlek på tomter?
■ Välfärdsutmaningen – Vad har vi råd med?

Vad innehåller strategin?
•
•
•
•

Volym – storlek på skolor
Lokaleffektivitet – resurseffektivt nyttjande av lokaler
Avstånd och geografisk indelning – avstånd till anvisad
skola
Stadieindelning – utgångsläge vid stadieplanering

Vad säger forskning om skolorganisering?
■ Lärarens undervisning är den
enskilt viktigaste faktorn för elevens
lärande
– kräver smarta investeringar

■ Stora skolor kan delas in i mindre,
självständiga arbetsenheter, som
var och en är som en mindre skola i
den stora skolan, medan alla
enheter kan dra nytta av de fördelar
som finns med en stor skola.
– Stort är inte alltid bra!

■ Möjlighet till variation och flexibilitet
– Variation för individens skull
– Variation för pedagogikens
skull

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Förskola & Grundskola arbetsutskott

Datum

1 (1)

2021-03-03

§ 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

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Förskola & Grundskola arbetsutskott

Datum

1 (1)

2021-04-07

§ 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

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-05-18
Diarienummer

FG 2021-00289

Strategi för försörjning av utbildningsplatser
Förslag till beslut i nämnden för Förskola & Grundskola
Strategi för försörjning av utbildningsplatser i grundskolor i Kungsbacka kommun antas.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka växer. För att möta behovet av utbildningsplatser i kommunens grundskolor behöver både
nya skolor byggas och befintliga skolor kan behöva byggas ut och/eller om. 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 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.
Beslutsunderlag
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-05-18
Strategi för försörjning av utbildningsplatser grundskolor i Kungsbacka kommun, maj 2021
Beslutet skickas till
Övergripande lokalsamordnare Serviceförvaltningen

Maria Andersson

Anna McLaren

Skolchef

Utvecklingsledare lokaler
1 (1)

Maria Andersson
0300 - 83 66 16

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-05-23
Diarienummer

FG 2021-00583

Namnsättning Utbildningslokaler Björkris/Skårby
Förslag till beslut i nämnden för Förskola & Grundskola
De nya utbildningslokalerna i Björkris får namnen Skårbyskolan och Skårby förskola.
Sammanfattning av ärendet
Namnförslagen kommer från en arbetsgrupp som arbetar med en kommunövergripande
namnsättningsprocess.
Motiveringen från arbetsgruppen av namnet Skårbyskola och Skårby förskola är:






Björkrisområdet bygger sig nu in till det område som kallas för Skårby.
De båda områdena Björkris och Skårby kommer förmodligen att bli sammanbyggda tillslut.
Det finns redan en skola med namnet Björkrisskolan som har en stark identitet med sin
speciella utformning.
Namnet Skårbyskolan blir tydligt och det har kopplingar i området.
Att använda sig av namn som det finns flera variationer av ger otydlighet. Vi har tidigare haft
problem med namnsättningar som nya och gamla. Att hitta på nya Björkrisnamn genom tillägg
känns onödigt krångligt i det här fallet. De som har problem med att veta var norr och söder är
kommer använda sig av stora och lilla eller nya och gamla – vilka är ord som vi vill komma
bort ifrån.

Beslutsunderlag
Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse, 2020-05-23

Beslutet skickas till
Verksamhetschef Centrum, utvecklingsledare lokaler FG,

1 (2)
Julia Tryggvadottir Tollesson
0300-835303

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

KUNGSBACKA KOMMUN
2 (2)

Maria Andersson

Julia Tryggvadottir Tollesson

Skolchef

Biträdande förvaltningschef

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-05-25
Diarienummer

KS 2021-00493

Remiss från Region Halland - Hallands strategi för Hållbar tillväxt 2021-2028, daterat
2021-04-29

Förslag till beslut i nämnden för förskola och grundskola
Nämnden för förskola och grundskola ställer sig bakom Hallands strategi för Hållbar tillväxt 20212028, daterat 2021-04-29, och har inga ytterligare synpunkter att lämna.

Sammanfattning av ärendet
En regional strategi för Hållbar tillväxt 2021-2028 har tagits fram och översänts till kommunerna i
Halland för antagande. Nämnderna i Kungsbacka kommun har fått planen på remiss innan ärendet ska
beredas och beslutas i kommunstyrelsen.
Den regionala utvecklingsstrategin (RUS), Halland – bästa livsplatsen 2035, fungerar som
övergripande riktning och vägledning för Hallands långsiktiga utveckling. RUS:en omfattar tre
centrala strategier som på kortare sikt prioriterar och tydliggör förflyttning utifrån RUS:ens riktning.
De centrala strategierna är Hallands strategi för hållbar tillväxt, Hälsooch sjukvårdsstrategi samt
Kulturstrategi med kulturplan, och de är i sin tur vägledande för andra genomförandeplaner, program
och andra strategier som på olika sätt påverkar Hallands utveckling
Syftet med att förnya Hallands tillväxtstrategi är att anpassa strategin så att den möter den nya omvärld
som finns och den framtid vi möter.
I nämndens remissvar fokuserar vi på det prioriterade området ”skapa goda förutsättningar för att alla
elever ska nå sin fulla potential i skolan” inom det strategiska området utbildning, kompetens och
jämlik hälsa. Bedömningen är att denna skrivning stämmer väl överens med de mål nämnden satt upp
för Kungsbackas förskolor och skolor samt det långsiktiga fokusarbetet som bedrivs inom
förvaltningen kring jämställd utbildning, undervisningens kvalitet samt matematiskt lärande.
Förvaltningen för förskola och grundskola anser att det är viktigt att kommunen framåt är en aktiv part
när strategin ska omsättas i praktik för att omfattning och inriktning ska överensstämma med lokala
behov, förutsättningar och nå rätt målgrupp. För skolnämndens del handlar det då om att samverka
kring förebyggande, främjande och åtgärdande insatser kring barn/elever som av olika anledningar har
svårigheter att nå målen i utbildningen ska få det stöd de behöver för att fullfölja sin skolgång.
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Välkommen att lämna inspel på remissversionen av
Hallands strategi för hållbar tillväxt 2021-2028
Hållbar tillväxt i Halland
Tack vare Tillväxtstrategi för Halland 2014-2021 har Halland tagit stora kliv och
gemensamt skapat förutsättningar för fortsatt tillväxt. Nu behöver vi anpassa vår strategi
utifrån hur Halland och omvärlden ser ut idag och vad vi ser framåt.
Vi behöver hjälpas åt med att ringa in viktiga områden
Därför välkomnar vi synpunkter och inspel på remissversionen av Hallands strategi för
hållbar tillväxt. Det ska hjälpa oss ta fram en strategi som riktar halländsk
genomförandekraft mot vårt gemensamma mål om hållbar tillväxt för Halland.

Hallands strategi för hållbar tillväxt i sitt sammanhang
Den regionala utvecklingsstrategin (RUS), Halland – bästa livsplatsen 2035, fungerar som
övergripande riktning och vägledning för Hallands långsiktiga utveckling. RUS:en omfattar
tre centrala strategier som på kortare sikt prioriterar och tydliggör förflyttning utifrån
RUS:ens riktning. De centrala strategierna är Hallands strategi för hållbar tillväxt, Hälsooch sjukvårdsstrategi samt Kulturstrategi med kulturplan, och de är i sin tur vägledande för
andra genomförandeplaner, program och andra strategier som på olika sätt påverkar
Hallands utveckling.
Vi ser fram emot dina/era inspel och synpunkter på remissversionen av Hallands strategi
för hållbar tillväxt senast den 13 augusti 2021.
Lämna inspel
via e-post regionen@regionhalland.se,
eller via post Region Halland, Box 517, 301 80 Halmstad
Ange diarienummer RS200792

Adress: Region Halland, Box 517, 301 80 Halmstad
Besöksadress: Södra vägen 9
Telefon: 035-13 48 00 Fax: 035-13 54 44

E-post: regionen@regionhalland.se
Webb: regionhalland.se
Org. Nr: 232100–015
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Hallands strategi för hållbar tillväxt
Vi har ett gemensamt och viktigt ansvar att utveckla Halland för att möta framtiden på ett hållbart sätt – det är vi invånare som tillsammans och på olika sätt skapar framtiden.
Halland är en bra livsplats, där samhället ger möjligheter för människor att skapa sina
liv och för näringslivet att utvecklas. Att många väljer att flytta hit eller besöka regionen som turister är kanske det tydligaste tecknet på att Halland uppskattas som en
attraktiv livsplats. Men Halland har siktet inställt på att bli bästa livsplatsen, som i Regional utvecklingsstrategi beskrivs som en plats med likvärdiga och goda uppväxtvillkor, ett utvecklande arbetsliv i balans, en god och jämlik folkhälsa och ett åldrande
med livskvalitet. Det liv som levs här ska bidra till att ge kommande generationer
fortsatt möjlighet till ett gott liv.
Tillväxtstrategin syftar till att samla halländsk kraft för att genom gränslös samverkan
och samhandling, fortsätta bidra till Hallands hållbara tillväxt och utveckling och ta
oss närmare visionen om den bästa livsplatsen.

Detta ska vi uppnå
Målet för strategin är hållbar tillväxt byggd på konkurrenskraft, grön omställning samt ett attraktivt och inkluderande samhälle. Målet är hållbar tillväxt, och de åtgärder vi föreslår idag
ska ge positiva effekter nu och på lång sikt. Halland har förutsättningar att växa hållbart så att tillväxten skapar värden och god avkastning för både människor och natur. Det är helheten som behöver beaktas, där människors livskvalitet sätts i centrum,
ekonomin är medlet och miljön utgör ramarna. En hållbar tillväxt är den enda vägen
för en utveckling som är lönsam idag och i framtiden.
Konkurrenskraften är en av byggstenarna, och refererar till en branschs, ett företags,
en plats eller en ekonomis förmåga att klara sig i konkurrens med andra. En ständig
utveckling av produkter och tjänster, utifrån efterfrågan och behov, utmärker ett
konkurrenskraftigt företag eller bransch. Globalisering i kombination med digitalisering sätter allt större fokus på platsens konkurrenskraft. Livskvalitet är starkt kopplat till möjligheterna på en specifik plats, varför platsen ökar i betydelse allteftersom
det blir möjligt att arbeta på distans. Därför är platsens attraktivitet, den andra byggstenen, än viktigare att vidareutveckla. I grund och botten är det attraktiviteten som
gör att människor, företag och organisationer väljer att verka på en viss plats. Attraktivitet handlar om flera olika faktorer såsom goda livsmiljöer, tillgång till kulturliv, arbetstillfällen, olika former av bostäder, en fysisk infrastruktur som kopplar ihop människor med arbetsplatser, utbildningar och samhällsservice och ger näringslivet goda
möjligheter att frakta. Det innebär också tillgång till digital infrastruktur som ger nya
möjligheter att interagera och delta i samhället. En enskild insats skapar inte attraktiviteten, utan det är många faktorer som samverkar och bidrar till en attraktiv livsplats.
Den tredje byggstenen är inkludering, där delaktighet i samhällslivet och jämlika levnadsvillkor är avgörande för människors ekonomiska och sociala trygghet.
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Möjlighet till en god och jämlik utbildning, egen försörjning och bostad samt en jämlik hälsa är några av de mest grundläggande mänskliga rättigheterna. De är också
grundläggande förutsättningar för en hållbar tillväxt.
Den gröna omställningen är en förutsättning för det långsiktiga arbetet med alla tre
byggstenarna. Med oförändrad livsstil eller sätt att utvecklas kommer möjligheten att
påverka Hallands attraktivitet att minska, konkurrenskraften kommer att bli sämre
och därmed kommer också möjligheten för människor att delta i samhällsutvecklingen minska. Därför lyfts den gröna omställningen fram som en avgörande komponent för att med hållbar tillväxt kunna bidra till visionen Halland – bästa livsplatsen.

Så får vi genomförandekraft
För att uppnå målsättningen behöver alla människor som bor och verkar i Halland tillsammans bidra till en hållbar tillväxt och utveckling. Likaså aktörer som arbetsmarknadens olika parter, länets sex kommuner, akademin, idéburen sektor, företagsfrämjande organisationer, Region Halland, länsstyrelsen och andra statliga myndigheter kan utifrån vars och ens ansvar och roll arbeta med insatser som på olika
sätt bidrar till vår gemensamma måluppfyllelse.
Hallands strategi för hållbar tillväxt ska vara en möjliggörare för hela Halland, och
behöver ägas och bäras av många. Den tar avstamp i en analys som beskriver Hallands behov av utveckling och mynnar ut i målsättning, strategiska områden och prioriteringar att rikta vårt arbete mot. Det är genom att samla olika aktörers krafter
mot gemensamma mål som Halland kan utvecklas till att bli en region som växer
hållbart.
Samverkan är viktig såväl inom regionen som med våra goda grannar, både nationellt
och internationellt. Sällan är utmaningar och möjligheter begränsade till Halland, varför det kan vara mer kraftfullt att ingå i strategiska allianser för att nå gemensamma
mål. Allt handlar om att skapa och värna om engagemang, kunskap och insatser från
offentlig, privat och idéburen sektor som bidrar till önskad utveckling för Halland
och vår omgivning.
Utifrån det regionala utvecklingsuppdraget har Region Halland en uttalad roll att
samordna och leda processer som bidrar till en hållbar regional tillväxt och utveckling
– ett uppdrag som inte kan genomföras ensamt. Samverkan är en av Hallands styrkor. Hållbar tillväxt förutsätter en nära samverkan mellan olika aktörer oavsett om de
arbetar på internationell, statlig, regional eller lokal nivå. Strategin ger oss riktningen
medan samplanering och samverkan över gränser ger oss bästa förutsättningar för utveckling. Det är därför tillsammans är ledordet i arbetet för en hållbar tillväxt och utveckling i Halland!
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Principer för genomförande av en hållbar tillväxt
Hållbar tillväxt är det centrala målet för strategin, och för att kunna säkerställa att vi
tillämpar hållbarhet i allt vi gör, från beslut och prioriteringar till åtgärder och enskilda insatser, tar vi hjälp av fem principer för genomförande av en hållbar tillväxt i
Halland. De ska också påminna oss om att vi behöver arbeta tillsammans och utifrån
ett helhetsperspektiv för att nå framsteg i vårt regionala tillväxtarbete.
1. Tillämpa ett helhetsorienterat arbetssätt
Koppla enskilda satsningar till alla tre dimensionerna av hållbarhet – ekonomisk, ekologisk och social. Det innebär att, i den mån det är relevant och ger mervärde, beskriva hur en enskild insats bidrar till helheten. Det ökar förmågan till både snabba och
situationsanpassade insatser, med strategisk höjd och en omfattande omställning på
så väl kort som lång sikt. Utgå ifrån hur den enskilda insatsen kan bidra till helheten,
det vill säga målbilden om en hållbar tillväxt i Halland, som i sin tur bidrar till ”Halland – bästa livsplatsen”.
2. Ingen ska lämnas utanför samhällsutvecklingen
Säkerställ att de satsningar som görs inkluderar olika grupper både i det gemensamma
utvecklingsarbetet och i fördelningen av utvecklingens resultat. Inkludering sker i den
mån det är relevant och ger mervärde, men ger en vägledning i att kompensatoriska
insatser är viktiga styrmedel för att säkerställa att utvecklingsinsatser på olika nivåer
ger effekt där behoven är störst.
Det görs genom att sätta människorna i centrum och inför varje prioritering, insats
eller åtgärd analysera vilka som berörs. Det arbetssättet gör våra ansträngningar mer
träffsäkra och effektiva men också mer lönsamma. De mänskliga rättigheterna, som
betonar allas lika värde, delaktighet och inflytande, utgör en grund och vägledning.
3. Anpassa ekonomiska resurser efter olika behov och långsiktig nytta
Säkerställ att de ekonomiska resurserna fördelas dit behoven är störst, i syfte att
uppnå en långsiktig nytta för både samhället och individen. En viktig aspekt för att
lyckas är att avgöra om en specifik insats både kan innebära en kortsiktig lönsamhet
och en långsiktig nytta. Spegla den ekonomiska investeringen i en enskild insats mot
hur väl den lyckas bidra till den gemensamma målbilden. Sker den inom ramen för de
ekologiska resurserna vi förfogar över? Hur påverkar den sammanhållningen i samhället, det vill säga bidrar den till att öka eller minska skillnader?
4. Bruka utan att förbruka eller missbruka ekologiska resurser
Säkerställ att den enskilda insatsen genomförs på ett sätt som inte lämnar negativa
konsekvenser för miljö, folkhälsa eller biologisk mångfald samt att den bidrar till att
motverka klimatförändringar och social oro. Ett ansvarsfullt resursutnyttjande ska genomsyra alla våra ansträngningar och insatser.
5. Samverka för genomförandekraft
Säkerställ att den enskilda insatsen genomförs i partnerskap mellan organisationer,
oberoende av kommungränser, och utgår från såväl vetenskaplig som erfarenhetsbaserad kunskap.
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Samverkan på detta sätt genomförs där det är relevant och ger mervärde, men arbetssättet ger en vägledning i att komma ihåg att ingen aktör har ett ensamt ansvar, varken för strategin i sin helhet eller för de enskilda satsningarna (prioriteringar, åtgärder
och insatser). Alla har distinkta roller för Hallands hållbara tillväxt och gemensamma
utveckling. Alla behöver inte vara med på allt och de som går före i utvecklingen ska
driva och inspirera. Med det angreppsättet kommer olika aktörer i och utanför vår
region samt våra invånare i Halland att få större handlingsutrymme att bidra till den
halländska tillväxten på lång sikt.

Den globala kontexten
Kunskap om globala megatrender och samhällsutmaningar är viktig för att förstå det
sammanhang som Hallands hållbara tillväxt och utveckling sker inom. Megatrenderna skapar både utmaningar och möjligheter, vilket speglas i strategins tre strategiska områden. I Nationell strategi för hållbar regional utveckling identifieras följande fem huvudsakliga samhällsutmaningar:
Globalisering
Utbytet länder emellan ökar i omfattning och tempo, vilket gör att människor, samhällen och företag världen över blir mer sammanflätade med varandra. Globalisering
är därför en av de grundläggande drivkrafterna för regional utveckling. Regionala näringsliv med en god närvaro av företag med kunskapsintensiva och icke rutinmässiga
arbetsuppgifter har bra förutsättningar att vara konkurrenskraftiga och delta i globala
värdekedjor. Samtidigt ställer den globala konkurrensen krav på innovationer, entreprenörskap och kompetensförsörjning för att ta tillvara möjligheterna med en ökad
omställning mot hållbar utveckling.
I ökande utsträckning är de verksamheter som förläggs till Sverige aktiva i de mest
värdeskapande stegen som ligger i början eller i slutet av värdekedjan, såsom forskning och utveckling, design, logistik och marknadsföring. Det ökar behovet av en väl
fungerande kompetensförsörjning.
En grundsten för globalisering är en politisk vilja att förändra regelverk för att underlätta kontakter och ökad integrering, vilket exempelvis sker genom samarbetet inom
EU. Det finns tydliga tecken på en växande protektionism med ökade handelsbarriärer. En fortsatt utveckling i den riktningen skulle få stor negativ påverkan på svenska
företag.
Klimat och miljö
Den globala uppvärmningen sker i sådan takt att ekosystemen inte hinner anpassa
sig. Det riskerar att orsaka oåterkalleliga skador på miljön och ge djupgående konsekvenser för samhället och människors försörjningsmöjligheter, hälsa och välfärd.
Sveriges utsläpp av växthusgaser inom landet, så kallade territoriella utsläpp, minskade med ungefär 25 procent under framförallt 2004 till 2014, men har avstannat sedan dess.
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Samtidigt är utsläpp som uppstår till följd av svensk konsumtion av varor och tjänster ungefär dubbelt så stora som de territoriella utsläppen, där de största utsläppen
sker i andra länder.
Det övergripande läget för biologisk mångfald i Sverige är dåligt och rör sig i en negativ riktning. Ekosystemen och de produkter och tjänster de ger som bidrar till vår
välfärd och livskvalitet är utsatta. Luftföroreningar, övergödning, marint skräp och
miljögifter leder också till negativ påverkan på såväl människor som miljö.
Den omställning som krävs för att bromsa klimatförändringarna kommer att medföra en strukturomvandling inom näringslivet, med möjlighet till stärkt konkurrenskraft för de företag som utvecklar produkter och tjänster med låg klimatpåverkan. En
stor andel av den koldioxidneutrala energiproduktionen sker på landsbygden. Skogen
är en central faktor för att binda kol. Sammantaget påverkar miljö- och klimatförändringarna negativt möjligheterna till hållbart nyttjande av naturresurser inom bland annat besöksnäring, rekreation och friluftsliv samt skogsbruk, fiske, vattenbruk och
jordbruk. Det kommer att krävas betydande insatser för att anpassa bland annat infrastruktur och olika verksamheter i samhället till ett allt mer förändrat klimat och för
att motverka klimatförändringarna.
Teknisk utveckling och digital omställning
Samhälle och näringsliv befinner sig nu i ett skifte från industrisamhället till ett digitalt kunskapssamhälle. Digitalisering och ny teknik, till exempel automatisering, robotisering och artificiell intelligens (AI) är motorer i en snabb samhällsomvandling. Samhället måste omstrukturera sig för att dra nytta av ny teknik och datamaterial
samt skapa nya värden. Digitalisering och AI kan leda till att vi gör saker på nya
sätt med fler användaranpassade erbjudanden, exempelvis inom vård och omsorg.
Den tekniska utvecklingen kommer att påverka utbildning och kompetensutveckling,
där kraven på att ständigt förnya sin kompetens kommer att öka. Det kan leda till
ökande skillnader och polarisering mellan högutbildade och lågutbildade. Distansöverbryggande teknik möjliggör såväl ett större utbud av kompetensutvecklingsmöjligheter och en ny arbetsmarknad för yrken som är mindre beroende av platsen man
bor på, som tillgång till specifik kompetens för företag som har svårt att finna den lokalt.
Efterfrågan på arbetskraft kommer att förändras. Vissa yrken kommer att försvinna
samtidigt som nya skapas. Det finns också en risk för digitalt utanförskap. Samtidigt
tar det ofta lång tid att omforma samhället till något nytt, och automatisering och digitalisering får olika grad av påverkan på olika verksamheter och yrken.

Demografi
De globala demografiska förändringar som kännetecknas av befolkningstillväxt, fortsatt urbanisering och en växande medelklass, kommer att förskjuta tyngdpunkten i
världsekonomin och olika länders geopolitiska inflytande. Konkurrensen om tillgång
på välutbildad arbetskraft och nyckelkompetenser kommer att öka globalt.
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En allt större global medelklass som anammar en konsumtionsbaserad livsstil kommer att öka efterfrågan på, och konkurrensen om, naturresurser.
Globalt ökar livslängden samtidigt som födelsetalen sjunker, vilket gör att andelen
äldre blir större. En liknande trend ses i Sverige. En allt äldre befolkning leder till
större behov av omsorg och vård, vilket sätter ökad press på välfärdssystemen. De
kommuner och regioner vars befolkning växer har en utmaning gällande barnomsorg, skolor, bostäder, infrastruktur med mera.
Det är mest troligt att befolkningsförändringarna i Sverige kommer att följa samma
trender som hittills. Urbaniseringen förväntas fortsätta genom omflyttningar från
framförallt landsbygdsregioner till befolkningsmässigt urbana regioner, men också
genom omflyttningar mellan länder. Invandring har blivit en viktig del av Sveriges demografiska utveckling, där invandrare i genomsnitt är yngre än befolkningen i övrigt.
Dessa befolkningsförändringar driver på växande regionala skillnader när det gäller
arbetskrafts- och kompetensförsörjning liksom inkomstskillnader.
Socioekonomi och sammanhållning
Socioekonomiska skillnader mellan olika kommuner ser ut att öka vad gäller nettoinkomst och levnadskostnader, andelen invånare födda utanför EU, andelen ungdomar
som når gymnasiebehörighet liksom andelen öppet arbetslösa. Ökade skillnader i inkomster och befolkningssammansättning påverkar kommuners och regioners ekonomi, och därmed deras förutsättningar och kapacitet att erbjuda god välfärd och
service till invånarna.
Folkhälsan i Sverige är fortsatt god, men det finns stora skillnader i befolkningen beroende bland annat på boendeort, kön, ålder samt socioekonomi. Skillnaderna ser
inte ut att minska och har i vissa fall ökat. Ökande klyftor är inte bara en grogrund
för en ojämlik hälsa utan påverkar samhället i ett större perspektiv genom polarisering, svagare sammanhållning, försvagad ekonomisk tillväxt och i sin förlängning en
försvagad demokrati.
Forskning visar att socialt kapital har betydelse för regional utveckling och inte minst
entreprenörskap och ekonomisk tillväxt. Sverige utmärker sig genom att vara ett
starkt individualistiskt och sekulärt land, där det råder stor tillit till såväl medmänniskor som samhällsinstitutioner. Trots ökande skillnader finns det än så länge få
tecken på en generell minskning av tilliten i samhället. Idéburen sektor fyller en viktig
funktion när det gäller att stärka sammanhållningen genom att utveckla lösningar
som svarar upp mot olika samhälleliga behov, såsom att motverka arbetslöshet, segregation eller minskad service på landsbygden.

Den halländska kontexten
Kunskap om platsers olika förutsättningar är viktiga för att förstå det sammanhang
som Hallands hållbara tillväxt och utveckling sker inom. Hallands geografiska läge är
en av de faktorer som varit mest förutsättningsskapande för tillväxten. Kortfattat kan
det gynnsamma läget sammanfattas med närhet.
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Det handlar i hög utsträckning om närhet till regionala arbets- och studiemarknader,
men också närheten inom Halland till såväl sysselsättning och utbildning som attraktiva naturmiljöer. Denna närhet har varit en drivande kraft i Hallands goda utveckling. Även om strategin klargör att målet är att utveckla hela Halland som livsplats,
kan vägen dit skilja sig åt beroende på var i Halland en insats ska genomföras, och
för vem.
Halland ligger mitt i ett av Sveriges starkaste tillväxtstråk, och närheten till tillväxtmotorer som Göteborg och Skåneregionen har skapat goda förutsättningar. Bra transportmöjligheter och närhet till starka arbetsmarknader är viktiga faktorer för en stark
näringslivsutveckling. Var företag väljer att etablera sig skiljer sig dock åt mellan
branscher. För tillverkningsindustrin är tillgång till mark och goda transportmöjligheter viktigare faktorer än befolkningstäthet, vilket innebär att tillverkningsindustrin
är den mest framträdande branschen i stora delar av Hallands inland. Handel och
tjänsteföretag är vanligare i Hallands mer tätbefolkade områden, då en hög befolkningstäthet skapar fördelar för dessa branscher.
Under lång tid har sysselsättningsutvecklingen i Sverige och Halland varit starkare i
den kunskapsintensiva tjänstesektorn än i den arbetsintensiva industrin och befolkningstillväxten tenderar att koncentreras dit det finns en tillväxt i sysselsättning. Befolkningstillväxten i Halland är främst koncentrerad till de större tätorterna och de
största ökningarna finns längs med den halländska kustremsan. Samtidigt är Hallands
landsbygd mer välmående än många andra landsbygdsområden i Sverige. Stora delar
av Hallands landsbygd, främst de områdena i närhet till större städer, ökar i befolkning. Landsbygden i Hallands mest östliga delar har dock sett en negativ befolkningstrend de senaste åren.
Goda förbindelser
Halland har en flerkärnig ortsstruktur, och takten och riktningen på befolkningstillväxten varierar mellan områden. Det innebär att förutsättningarna för att utveckla infrastruktur och transportsystem skiljer sig åt mellan olika delar av Halland. En stor
andel av befolkningen bor längs med Västkustbanan, vilket skapar goda förutsättningar för ett effektivt transportsystem i kuststråket. I Hallands mer glest bebyggda
områden är förutsättningarna annorlunda, med lägre befolkningstäthet och längre avstånd mellan tätbebyggda områden. Tillgång till infrastruktur och service är viktiga
faktorer för att främja en hållbar tillväxt, och behoven finns såväl i staden som på
landsbygden. Det är viktigt att främja en god tillgång till samhällsservice och till
transportsystemet i hela Halland.
Närhet till arbetsmarknader är viktig såväl för individers tillgång till arbete, som för
företags tillgång till relevant kompetens. Pendlingen över länsgränsen har ökat under
lång tid, där det absolut starkaste stråket går norrut mot Västra Götalands län.
Även pendlingen mot Skåne ökar och det finns viktiga funktionella samband inåt landet, framför allt med Jönköpings län. Likväl fortsätter den inomregionala pendlingen
öka. Även om alla halländska kommuner har ett visst utbyte av arbetskraft, går det att
konstatera att Falkenberg, Varberg och Kungsbacka delar arbetsmarknad med Göteborgsregionen, medan Laholm och Hylte i högre utsträckning ingår i Halmstads arbetsmarknad.
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Hållbara livsplatser
Olika platser i Halland har olika näringslivssammansättning och varierande tillgång
till marknader, arbetstillfällen och transportmöjligheter. Att förutsättningarna skiljer
sig inom Halland avspeglas även i de socioekonomiska skillnader som finns. Skillnaderna finns dels mellan kusten och inlandet, där inlandet generellt sett har en svagare
utveckling än kustområdena, exempelvis avseende utbildningsnivåer och arbetslöshet. Skillnader i levnadsstandard är även påtagliga inom städerna och det finns bostadsområden med en särskilt svag utveckling. I regionalt utvecklingsarbete måste
därför olika platsers förutsättningar, funktioner och behov tas i beaktande för att
uppnå en hållbar samhällsutveckling i hela Halland.

Regional utveckling och hållbar tillväxt
Region Halland har med folkvalda politiker det regionala utvecklingsuppdraget att
samordna, koordinera och leda processer som bidrar till en hållbar regional tillväxt
och samhällsutveckling. I Halland görs detta på övergripande nivå genom den regionala utvecklingsstrategin (RUS) som pekar ut den långsiktiga samhällsutvecklingen
som krävs för att vi ska närma oss visionen om ”Halland – bästa livsplatsen”.
Hallands strategi för hållbar tillväxt, Hallands kulturstrategi och kulturplan samt
Hälso- och sjukvårdsstrategi ringar in områden som Halland behöver utveckla för att
gå mot ”Halland – bästa livsplatsen”. Den första gör det med hjälp av hållbar tillväxt
och den tas fram i enlighet med förordningen om regionalt tillväxtarbete, och
har RUS som övergripande riktning och vägledning för hållbar utveckling.
Tillväxtstrategin ska gälla fram till 2028 med möjlighet att kontinuerligt komplettera utefter regional, nationell och internationell utveckling. Där RUS sätter den långsiktiga riktningen, kan Hallands strategi för hållbar tillväxt på ett mer konkret och
följsamt sätt stå för genomförandet och staka ut vägen på kortare sikt. På så sätt har
Halland en långsiktig riktning och vision, och samtidigt en anpassningsbar väg fram
till visionen.
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Strategiska områden och prioriteringar
I kommande avsnitt presenteras de strategiska områden med tillhörande prioriteringar för hållbar tillväxt. Varje område har ett mål, som uttrycks i prioriteringar med
tillhörande delmål. Områdena och prioriteringarna syftar till att bidra till de halländska styrkorna och möta de utmaningar som lyfts i RUS.

Strategiskt område: Attraktiva och hållbara livsmiljöer
Strategins mål
Hållbar tillväxt byggd på konkurrenskraft, grön omställning
samt ett attraktivt och inkluderande samhälle

Strategiskt område

Attraktiva och hållbara livsmiljöer
Mål strategiskt område

En hållbar och attraktiv region mitt i ett växande sydvästsverige
Prioriteringar
Fortsätta utveckla Halland
som funktionell och tillgänglig region

Delmål
God tillgänglighet till arbete, studier och samhällsservice, digitalt såväl som fysiskt

Ett samhällsbygge som
möjliggör attraktiva livsmiljöer

God tillgång till boende, kollektivtrafik, kultur
och service

Öka takten mot
minsta möjliga klimatpåverkan

Hallands klimatavtryck ska minska

Stärka utvecklingen
mot en grön omställning

Hållbar energiförsörjning och ett hållbart resursutnyttjande

Vidareutveckla former
för samplanering i samhällsplaneringen

Halland ska kännetecknas av närhet till arbetsmarknader, natur- och boendemiljöer
och annat som bidrar till regionens attraktivitet och skapar möjligheter att utveckla
hela Halland. De attraktiva boendemiljöerna bygger på en integrerad samhällsutveckling där alla delar måste samverka. Det halländska läget med tillhörande boendemiljöer skapar förutsättningar för företag att etablera sig, attrahera kompetens och växa.
Gestaltningen av offentliga rum, byggnader och platser samt kultur- och naturvärden
bidrar stort till människors livskvalitet, hälsa och känsla av delaktighet samt påverkar
samhällsutvecklingen. Kultur är en bidragande kraft för kreativitet, attraktivitet, delaktighet och samhällsutveckling i Halland, och kulturaktiviteter skapar naturliga mötesplatser för många människor.
Den regionala utvecklingen ska bidra till en hållbar tillväxt som bygger på konkurrenskraft, grön omställning samt ett attraktivt och inkluderande samhälle.

10

För att den halländska utvecklingen ska vara hållbar måste det regionala utvecklingsarbetet bland annat genomsyras av ett aktivt strategiskt klimat- och miljöarbete. Genom hållbar klimatsmart samhällsplanering och markanvändning, utveckling av transporter och transportsystem samt den tekniska infrastrukturen skapas möjligheter att
arbeta med utsläppsminskning, ökad koldioxidbindning och andra viktiga gröna utvecklingsfrågor. Med Hallands stora transport- och godsvolymer är det av stor vikt
att minska utsläppen från både person- och godstransporter för att bidra till ett hållbart samhällsbygge.
Prioriteringar:






Fortsätta utveckla Halland som funktionell och tillgänglig region
Ett samhällsbygge som möjliggör attraktiva livsmiljöer
Öka takten mot minsta möjliga klimatpåverkan
Stärka utvecklingen mot en grön omställning
Vidareutveckla former för samplanering i samhällsplaneringen

Fortsätta utveckla Halland som funktionell och tillgänglig region
Halland är en del av flera lokala och regionala arbetsmarknadsregioner som växer över tid. Dessa knyts
ihop genom ett transportsystem där en utvecklad inDelmål för
frastruktur och kollektivtrafik möter funktionella beprioriteringen:
God tillgänglighet
hov och bidrar till regional utveckling. Utöver att
till arbete, studier
knyta ihop arbetsmarknader som är regionöverskrioch samhällsserdande är det av betydelse att arbeta för snabba förbinvice, digitalt såväl
delser med omkringliggande tillväxtmotorer, nationellt
som fysiskt
som internationellt, samt till Stockholm för att skapa
goda förutsättningar för Hallands utveckling. I ett Sydvästsverige som kännetecknas av stor rörlighet och en
stor efterfrågan på etableringsmöjligheter är även den digitala
omställningen bärande för ett delaktigt, modernt och tillgängligt samhällsbygge.
Västkustbanan och E6:an är det högst prioriterade stråket, och flaskhalsar utmed hela
Västkustbanan behöver byggas bort. Västkustbanan behöver kompletteras av flera
stora infrastruktur- och kollektivtrafikstråk som bidrar till att knyta ihop Halland,
skapa förutsättningar för arbetsmarknadsförstoring samt ge goda förutsättningar för
näringslivets transporter.
Kollektivtrafiken bidrar till ett mer socialt och ekologiskt hållbart transportsystem,
där goda möjligheter till arbets- och studiependling skapas. Planering utifrån långsiktiga infrastrukturbehov stärker det regionala näringslivet och förstorade arbetsmarknadsregioner. För att stärka det regionala näringslivet och öka konkurrenskraften är
det viktigt att identifiera dagens och framtidens behov av infrastrukturåtgärder för ett
hållbart transportsystem för gods- och persontrafik.
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För fortsatt god utveckling i Halland, samt för att öka tillgängligheten för invånare,
organisationer och företag, behövs en framtidssäker bredbandsinfrastruktur. Bredbandsinfrastrukturen är en förutsättning för ökad attraktivitet, konkurrenskraft och
ett mer delaktigt samhälle. Kraft måste ägnas åt hur samhällstjänsterna kan digitaliseras och samtidigt vara tillgängliga för alla för att ytterligare skapa värden i en utbyggd bredbandsstruktur.

Ett samhällsbygge som möjliggör attraktiva livsmiljöer
Ett samhällsbygge med attraktiva livsmiljöer är viktigt för
människors hälsa och välbefinnande. Halland ska kännetecknas av attraktiva boendemiljöer där den regionala bostadsmarknaden ska möta både behov och efterfrågan.
För att fortsatt skapa goda förutsättningar till utveckling
av bostadsförsörjningen behöver det byggas nytt och
byggas om så att attraktiva bostäder kan erbjudas i hela
regionen. En förutsättning för attraktiva livs- och boendemiljöer är miljövänliga och energieffektiva transportsätt för att nå skolor, arbetsplatser, aktiviteter, friluftsliv
och andra viktiga målpunkter.

Delmål för
prioriteringen:
God tillgång till
boende, kollektivtrafik, kultur
och service

Attraktiva boendemiljöer behöver möjliggöras i hela Halland. De ger goda förutsättningar för andra delar av det regionala utvecklingsarbetet, såsom att bidra till näringslivets utveckling. En närmiljö som erbjuder tillgång till kultur ökar attraktionskraften
i våra boendemiljöer.
Vår framtida samhällsplanering måste möjliggöra en grön omställning inom bland annat resande och transporter, byggande, konsumtion, livsmedelsproduktion och energiförsörjning. Genom att planera utifrån ett helhetsperspektiv med hållbar mark- och
vattenanvändning finns det möjlighet att skapa en välmående miljö med fungerande
ekosystem och biologisk mångfald, samtidigt som regional tillväxt möjliggörs. Utmaningar och förutsättningar skiljer sig dock lokalt åt vilket ställer krav på olika typer av
insatser och lösningar. Det ska finnas goda möjligheter att bo, leva och verka i hela
Halland, men lösningarna för detta kan se olika ut.

Öka takten mot minsta möjliga klimatpåverkan
Genom att planera utifrån ett helhetsperspektiv finns det
möjlighet att skapa förutsättningar för minskad klimatpåverkan och regional tillväxt. Samtliga sektorer i samhällsplaneringen, det offentliga, civilsamhället och hela näringslivet, måste vara en del av den gröna omställningen.
Den halländska utvecklingen tar hänsyn till både klimatgasutsläpp och upptagande av klimatgaser.
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Delmål för
prioriteringen:
Hallands
klimatavtryck
ska minska

Prioritering av ett hållbart bruk av förnybara naturresurser från jord, vatten, vind, sol
och skog för att skapa energi, varor och tjänster har stor potential att bidra till en
grön omställning och ökad ekologisk hållbarhet genom att både ersätta fossil råvara
och vara koldioxidsänka. En halländsk ekonomi som tar hänsyn till miljö och klimat
har goda förutsättningar att vara drivkraft för innovation.
Att utveckla Halland utifrån minsta möjliga klimatpåverkan genererar nytta för både
den halländska miljön och människors hälsa, vilket bidrar till ett attraktivt Halland.
För att utveckla Halland samtidigt som klimatpåverkan ska minskas, behövs förbättrad tillgänglighet till gång-, cykel- och kollektivtrafik samt effektivare och mer samordnade godstransporter. En viktig parameter i det halländska utvecklingsarbetet är
att skapa system där förnyelsebara bränslen är en bärande funktion i transportflödena
och där de nyttjas på bästa sätt. Genom att utveckla infrastrukturen i Halland och
Hallands omland skapas förutsättningar för att underlätta så att resor och transporter
kan ske effektivt, fler väljer att resa kollektivt, logistiklösningar förbättras samt att
olika trafikslag kan samverka på ett sömlöst sätt.
Halland har mycket goda förutsättningar att bli en resurseffektiv och fossilfri region
genom att satsa på produktion av förnybar el, förnybara bränslen, energieffektivisering samt ökad cirkularitet. I Halland värdesätts cirkularitet och systematisk energieffektivisering som kan minska utsläppen. Nationellt sett är Halland en viktig elleverantör och har mycket goda förutsättningar för att fortsätta leverera förnybar el. För att
säkerställa att hallänningen kan ta del av detta är det viktigt med fortsatt utveckling av
elnätet i form av kapacitet, smarta elnät och mikroproducenter tillsammans med storskalig elproduktion.

Stärka utvecklingen mot en grön omställning
Mark- och vattenanvändningen är central för halländsk utveckling. Den halländska attraktiviteten är
beroende av ett landskap där skogar, hav, kuster, sjöar
Delmål för
prioriteringen:
och vattendrag är friska. Därför är det av stor vikt att
Hållbar energifördet finns en helhetssyn mellan aktörer och sektorer
sörjning och ett
för att utveckla de halländska naturmiljöerna då de bihållbart
drar till den regionala utvecklingen. Alla regionala utresursutnyttjande
vecklingsprocesser behöver horisontellt integrera den
halländska miljön utifrån hållbarhetsperspektiven i sitt
arbete. En hållbar miljö behöver finnas både i staden
och på landsbygden för att säkerställa attraktiva boendeoch livsmiljöer samt att den halländska tillväxten är ekologiskt hållbar.
Klimat- och miljöfrågorna sträcker sig över alla administrativa gränser. Det är därför
centralt att samverkan sker mellan nationella, regionala, kommunala och lokala aktörer för att utveckla Halland och Hallands omland.
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Skogen är en betydande resurs som måste fortsätta utvecklas då den bidrar med flera
hållbara värden utifrån näringslivs-, frilufts- och rekreationsperspektiv. Skogens resurser kan användas till att tillverka hus, förnyelsebara material, fibermassa och möbler samt bränsle. Träråvaran har stora möjligheter att ersätta fossila material och kemikalier. Det är därför viktigt att fortsätta bruka skogen på ett sätt så att alla tre hållbarhetsdimensionerna beaktas. De halländska skogarna är en strategisk resurs och
kan fungera som testmiljö för utbildning, forskning och utveckling.
Ett hållbart jordbruk är förutsättningen för utveckling av den inhemska produktionen av livsmedel. Den halländska livsmedelssektorn betyder mycket för Halland då
den bidrar till livskvalitet, hälsa, upplevelser och inte minst arbetstillfällen. I Halland
finns en stor och bred råvarusektor med allt från en omfattande jordbruksproduktion
till fiske och trädgård. Jordbrukssektorn i stort står inför omfattande utmaningar som
ställer stora krav på innovation utifrån framtida behov.
Vatten av tillräcklig kvantitet och god kvalitet är en förutsättning för Hallands attraktivitet, god folkhälsa, livskraftigt jordbruk, hållbar tillväxt i näringslivet samt en biologiskt rik blågrön infrastruktur för rekreation och turism. Men det är också en livsnödvändig resurs som behöver tryggas för en hållbar samhällsutveckling.

Vidareutveckla former för samplanering i samhällsplaneringen
Former för samplanering har varit och är en viktig del för att investeringar och utvecklingsarbete ska få förutsättningar att nå sin fulla potential. I Halland är former
för samverkan en central del i många utvecklingsprocesser. Att samplanera infrastruktur, bostadsbyggande, kollektivtrafik, verksamhetsetableringar eller andra delar i
samhällsbygget är viktigt för att generera förutsättningar för god samhällsutveckling.
Hållbar tillväxt och utveckling förutsätter en nära samplanering mellan olika aktörer
oavsett om de arbetar på internationell, statlig, regional eller lokal nivå. Genom att
samtliga nivåer inkluderas i alla delar av en hållbar samhällsplanering skapas bäst förutsättningar för Halland. Att förstärka samplanering i samhällsplaneringen ger goda
förutsättningar för en fortsatt god halländsk utveckling. Utgångspunkten för en stärkt
attraktivitet på lokal och regional nivå är att de ekonomiska och sociala aspekterna integreras i samhällsplaneringen. Samplaneringen ska bidra till nationell, regional och
kommunal nytta.
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Strategiskt område: Utbildning, kompetens och jämlik hälsa
Strategins mål
Hållbar tillväxt byggd på konkurrenskraft, grön omställning
samt ett attraktivt och inkluderande samhälle

Strategiskt område

Utbildning, kompetens och jämlik hälsa
Mål strategiskt område

En region med hög sysselsättning och jämlik hälsa
Prioriteringar
Skapa goda förutsättningar för att
alla elever ska nå sin fulla potential i skolan

Delmål
Alla elever ska klara grund- och gymnasieskolan

Tillvarata och utveckla relevant kompetens för
att möta arbetsmarknadens behov

Förbättrad matchning i regionen

Stärka förutsättningar för en mer anpassningsbar, inkluderande och jämställd arbetsmarknad

En mer jämställd och inkluderande arbetsmarknad

Arbeta aktivt för en god och jämlik hälsa

Förbättrad hälsa i befolkningen och minskade
hälsoskillnader

Grundläggande behörighet från grundskolan och slutförd gymnasial utbildning bidrar
i hög grad till individers möjlighet till god hälsa och etablering på arbetsmarknaden.
Slutförd gymnasial utbildning skapar även förutsättningar för individer att gå vidare
till högre studier och på så sätt trygga arbetsmarknadens behov av kompetens. En väl
fungerande kompetensförsörjning och kontinuerlig kompetensutveckling ökar möjligheterna att på ett effektivt sätt möta de samhällsutmaningarna vi står för och möjliggör för den omställning på arbetsmarknaden som krävs för att nå en hållbar regional utveckling och ett konkurrenskraftigt näringsliv. Det är av stor vikt att alla som
kan arbeta ges möjlighet att arbeta, och att strukturella skillnader i sysselsättning mellan grupper av individer minskar för att klara kompetensförsörjningsbehovet.
Samtidigt som utbildningsnivå och att ha ett arbete i hög utsträckning påverkar individers hälsa fungerar sambandet också omvänt. En god hälsa är centralt för individers möjlighet att utbilda sig, delta på arbetsmarknaden och bidra till samhällets utveckling. För en hållbar regional utveckling är det därför viktigt att skapa samhälleliga
förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och minska de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Det är dessutom samhällsekonomiskt
lönsamt att arbeta främjande för en god hälsa då det leder till minskade kostnader för
samhället för till exempel sjukvård och sociala kostnader, samtidigt som en välmående befolkning i högre grad kan arbeta och bidra till samhället. En hög utbildningsnivå och hög sysselsättning bidrar på så sätt till en jämlik hälsa och ett inkluderande
och konkurrenskraftigt samhälle.
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Prioriteringar:





Skapa goda förutsättningar för att alla elever ska nå sin fulla potential i skolan
Tillvarata och utveckla relevant kompetens för att möta arbetsmarknadens
behov
Stärka förutsättningar för en mer anpassningsbar, inkluderande och jämställd
arbetsmarknad
Arbeta aktivt för en god och jämlik hälsa

Skapa goda förutsättningar för att alla elever ska nå sin fulla potential i
skolan
Grundläggande behörighet från grundskolan och slutförd gymnasial utbildning är avgörande för både individens möjlighet att forma sitt liv och för att trygga en
Delmål för
prioriteringen:
god arbetskraftsförsörjning. I ett allt mer komplext samAlla elever ska
hälle och på en föränderlig arbetsmarknad blir förutom
klara grund- och
faktakunskap även entreprenöriella förmågor som handgymnasieskolan
lingskraft, att ha tillit till sig själv, kreativitet och förmåga att omsätta idéer till handling allt viktigare.
I Halland ska alla elever oavsett kön och andra bakgrundsfaktorer få förutsättningar att fullfölja sina studier genom hela utbildningssystemet, och lämna skolan rustade med de kunskaper och förmågor de behöver för vidare utveckling och etablering på arbetsmarknaden. De elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen i utbildningen ska få det stöd de behöver för att
fullfölja sin skolgång. Samtidigt är det av stor vikt att samtliga elever får möjlighet att
nå sin fulla potential och stimuleras till vidare studier. Ur ett likvärdighetsperspektiv
är det även viktigt att utveckla arbetet så att sociala och geografiska aspekter får allt
mindre påverkan på såväl elevers skolresultat som utbildningsval.
Trygghet och skoltrivsel är viktiga skyddsfaktorer både för en god hälsa och för möjligheten att fullfölja skolan. Ett aktivt arbete för ett stödjande, inkluderande och
tryggt klimat i skolan gynnar alla elever och utgör en god grund för att minska skolfrånvaro och på sikt även avbrutna studier.
För att klara uppgiften att alla elever ska få möjlighet att nå sin fulla potential i skolan
behöver olika samhällsaktörer samarbeta i högre utsträckning. Genom ökat tvärsektoriellt och gränsöverskridande arbete kan betydelsefull kompetens inom olika verksamheter som arbetar nära eleverna bättre tas tillvara. Såväl regionala som lokala aktörer, till exempel näringsliv, idéburen sektor och vårdnadshavare, behöver bidra i arbetet utifrån sina uppdrag och resurser. Gemensamma kunskapsunderlag, utvecklingsområden och målbilder samt utveckling av nya modeller för samverkan skapar
förutsättningar för att alla elever ska nå sin fulla potential i skolan.
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Tillvarata och utveckla relevant kompetens för att möta arbetsmarknadens
behov
Utbildning och kompetens blir allt viktigare faktorer för
återväxten på arbetsmarknaden, vilket dessutom ska ses i
Delmål för
ljuset av den demografiska utvecklingen där allt färre ska
prioriteringen:
försörja allt fler.
En god kompetensförsörjning och matchning av kompetens är viktiga komponenter för en stark och konkurrenskraftig arbetsmarknad och regional tillväxt. Intresse för
och möjligheter till utbildningar eller inriktningar som
matchar bristyrken, utbildningsnivå samt kunskap hos arbetsgivare kring strategisk kompetensförsörjning är några
viktiga områden som behöver förbättras.

Förbättrad
matchning i
regionen

Eftersom arbetsmarknaden, branscher och yrkesroller är i ständig förändring behöver
utbildare, arbetsgivare och samhälle gemensamt identifiera vilken kunskap och kompetens som behövs i arbetslivet. För att matcha arbetsmarknadens ökade krav på mer
avancerad och specialiserad kompetens bör individers övergång till högre studier
främjas. Insatser behövs också för att öka intresset för kontinuerligt lärande, utbildning, specifika yrken och branscher.
Det behöver finnas goda och flexibla möjligheter till kompetensutveckling och utbildning. Att stimulera individer till kompetensutveckling, komplettering av studier,
yrkesstudier eller studier på en högre nivå är därför angeläget.
Genom att tillämpa digitala lösningar kan kompetensutveckling och utbildning genomföras på nya sätt och möjliggöras för fler. En grundläggande digital kompetens
är en förutsättning för att till fullo kunna ta del av de insatser som erbjuds.
Det är avgörande att arbetsgivare arbetar för att behålla och utveckla sin personal.
Halland behöver förstärka arbetet med strategisk kompetensförsörjning med insatser
utformade så att framtiden kan mötas med relevant kompetens i relation till förändringar i omvärlden samt arbetsgivarens mål och visioner.
Befintlig kompetens kan synliggöras och tillvaratas genom exempelvis utbildningsoch branschvalidering. Det är även viktigt att arbetsgivare har en viss beredskap för
att hantera de naturliga och oväntade svängningar som sker på arbetsmarknaden eftersom det påverkar tillgång och behov av kompetens.
För fortsatt tillväxt och utveckling är det centralt att individer, utbildare och arbetsgivare såväl som företagsfrämjande aktörer har förmågan att utveckla och ställa om för
att kunna möta framtiden med relevant kompetens. En god tillgång till kompetensutveckling, bildning, olika utbildningsformer och inriktningar med både bredd och
spets är avgörande för att möta både befintligt och framtida behov av kompetens i
Halland.
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Stärka förutsättningar för en mer anpassningsbar, inkluderande och jämställd arbetsmarknad
För en stark och inkluderande arbetsmarknad i Halland
behövs en mångfald av individer och kompetenser. En
Delmål för
ökad delaktighet i samhälls- och arbetslivet är centralt för
prioriteringen:
en framtidssäkrad kompetensförsörjning och regional tillEn mer
växt. Tillvaratagande av befintlig kompetens är viktigt för
jämställd och
inkluderande
att förbättra individers etablering på arbetsmarknaden i
arbetsmarknad
Halland. Könssegregerade utbildnings- och yrkesval samt
attityder och kultur på arbetsplatser är andra områden
som är viktiga att arbeta med.
Digitalisering kan vara en möjlighet för att göra studier och arbete tillgängliga för fler.
En allt mer digitaliserad arbetsmarknad innebär mer flexibla sätt att utföra arbetet på,
vilket kan skapa nya möjligheter för olika anpassningar.
Kvinnor och män arbetar till stor del i olika yrken och sektorer, samt på olika hierarkiska nivåer i organisationer. Män arbetar i högre grad inom industri-, transport- och
byggsektorn. Kvinnor arbetar i högre utsträckning inom välfärdssektorn som vård,
omsorg och utbildning samt i yrken som kräver en högre formell utbildning. För att
påverka dessa skillnader behöver vägledning till studier och yrken tydligare präglas av
ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv.
Genom att arbeta med normer, värderingar samt kommunikation kan arbetsgivare
visa de möjligheter som finns för individer att delta i arbetslivet oavsett kunskap,
kön, bakgrund och funktionsvariationer och på så sätt attrahera och inkludera en bredare arbetskraft.
Att unga personer tidigt får goda kontakter med arbetslivet är viktigt för att underlätta övergången från studier till arbete, och för att skapa goda förutsättningar till en
god etablering på arbetsmarknaden. Det kan till exempel handla om att unga individer erbjuds studiebesök, praktisk arbetslivsorientering, arbetsplatsförlagt lärande eller
deltidsarbete. Vissa branscher har visat sig särskilt avgörande för ungas etablering.
Arbetsgivare och branscher behöver hjälpa unga att skapa sig en arbetslivserfarenhet.
För att stödja individer och minska sårbarheten hos grupper, som av olika anledningar hamnat utanför arbetsmarknaden en längre tid, behöver aktörer såsom kommunala verksamheter och myndigheter kraftsamla för att arbeta samordnat och parallellt. Det är angeläget för att främja inkludering, välbefinnande och möjlighet till egen
försörjning och för att minska bidragsberoende. För att stödja individer att närma sig
en stabil etablering på arbetsmarknaden kan arbetsgivare underlätta genom att erbjuda praktik och arbetsträning.
Kompetens som finns hos individer kan synliggöras genom validering. På så sätt kan
tillgänglig kompetens nyttjas, behov av ny kompetens identifieras och eventuellt behov av utbildning förkortas. Validering av befintlig kompetens kan även bidra till
ökad anställningsbarhet och rörlighet på arbetsmarknaden.
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Arbeta aktivt för en god och jämlik hälsa
Att arbeta aktivt för en god och jämlik hälsa är viktigt
för att skapa goda möjligheter för individer att utbilda
Delmål för
sig, delta på arbetsmarknaden och bidra till samhällets
prioriteringen:
utveckling i övrigt. En god och jämlik hälsa i befolkFörbättrad hälsa
ningen förutsätter att halländska aktörer i offentlig sekbland
befolkningen
tor såväl som näringsliv, akademi och idéburen sektor
och minskade
behöver ges bättre möjlighet att ta ett gemensamt anhälsoskillnader
svar för frågan. Fler arenor för nätverksbyggande och
erfarenhetsutbyte mellan aktörer behövs för att nya insatser och arbetssätt med syfte att främja hälsa ska utvecklas. Gemensamma kunskapsunderlag och att gemensamt identifiera viljeinriktningar kan leda till förflyttning i frågorna.
Hälsan behöver särskilt förbättras för de grupper som är socialt och ekonomiskt
mest utsatta och som därmed löper störst risk att drabbas av ohälsa och för tidig död.
För att uppnå det behöver insatser riktas till och anpassas efter de grupper som är
mest sårbara. I ett långsiktigt perspektiv är det även viktigt att förebygga social och
ekonomisk utsatthet, vilket görs mest effektivt genom att arbeta med att främja goda
och likvärdiga uppväxtvillkor från tidig ålder. Ett ökat utbud av generellt stöd till alla
barn och familjer behöver kompletteras med riktade insatser till familjer med större
behov. En större tillgång till tidiga och samordnade insatser, där barnets behov sätts i
centrum och är delaktigt i processen, ökar möjligheten att ge varje barn en god start i
livet.
Det är angeläget att motverka utvecklingen av den ökande psykiska ohälsan. Genom
mer samverkan mellan regionala och lokala aktörer kan de insatser som genomförs få
ökad effekt. Insatser behöver även utvärderas i högre grad avseende effekt och mål,
men även i syfte att stärka samverkan och samarbete över organisationsgränser.
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Strategiskt område: Förnyelseförmåga och konkurrenskraft
Strategins mål
Hållbar tillväxt byggd på konkurrenskraft, grön omställning
samt ett attraktivt och inkluderande samhälle

Strategiskt område

Förnyelseförmåga och konkurrenskraft
Mål strategiskt område

En region med internationell konkurrenskraft och hållbar tillväxt
Prioriteringar
Stimulera entreprenörskap och stödja företag i
uppstartsfasen

Delmål
Fler nya företag och ökad överlevnadsgrad

Främja den tekniska utvecklingen och digitala
omställningen i det halländska näringslivet

Fler kunskapsintensiva företag och jobb i
regionen

Främja internationalisering bland företagen

Fler exportföretag och ökade exportintäkter till
regionen

Stimulera och attrahera offentliga och privata investeringar i forskning och utveckling

Ökade investeringar i FoU bland regionens
aktörer

Stärka företagens innovationskapacitet

Fler innovativa företag i regionen

Positionera Halland för att attrahera besökare,
kompetenser, företag och investeringar

Regionen ska attrahera fler etableringar, besökare och kompetenser

Stimulera till hållbar omställning av det
halländska näringslivet

Fler företag ska bedriva ett aktivt mångfalds-,
klimat- och miljöarbete

För att uppnå långsiktig regional utveckling och tillväxt behövs goda förutsättningar
för entreprenörskap och innovation, som i sin tur genererar arbetstillfällen för människor. Innovationer och goda idéer skapas av uppfinnare, forskare eller visionärer,
men de identifieras och realiseras av entreprenöriellt tänkande hos individer. På så
sätt är entreprenörskap och innovation tätt sammanlänkade, och det är logiskt att
satsa på båda för att lägga grunden till ett aktivt och livskraftigt näringsliv.
Goda förutsättningar för entreprenörskap och innovation innebär bland annat kapacitet att attrahera humankapital och finansiellt kapital, samt anamma ny teknologi
och nya arbetssätt. Globaliseringen innebär att också det lokala näringslivet är starkt
konkurrensutsatt, och den snabba tekniska utvecklingen och ökade krav på hållbara
tjänster och produkter gör att omställningsförmåga och förnyelse är viktiga framgångsfaktorer. Det finns goda förutsättningar för att både stärka den halländska konkurrenskraften och att göra det utifrån hållbarhetens tre dimensioner.
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Prioriteringar








Stimulera entreprenörskap och stödja företag i uppstartsfasen
Främja den tekniska utvecklingen och digitala omställningen i det halländska
näringslivet
Främja internationalisering bland företagen
Stimulera och attrahera offentliga och privata investeringar i forskning och
utveckling
Främja företagens innovationskapacitet
Positionera Halland för att attrahera besökare, kompetenser, företag och investeringar
Stimulera till hållbar omställning av det halländska näringslivet

Stimulera entreprenörskap och stödja företag i uppstartsfasen
Ett ökat företagande är nödvändigt för tillväxten och en
långsiktigt god utveckling av välfärden. Med entrepreDelmål för
nörskap och att vara entreprenöriell avses en dynamisk
prioriteringen:
och social process, där en eller flera människor identifieFler nya företag
rar möjligheter och omvandlar kunskap till innovationer
och ökad översom det finns ett behov av. I Halland startar många
levnadsgrad
människor företag, vilket är och fortsatt kommer att vara
en framgångsfaktor. Men Halland behöver kompletteras
med fler innovativa och tillväxtorienterade företag, som
kan bidra med lösningar på samhällsutmaningar samt ser
möjligheter i att utveckla hållbara produkter och tjänster.
Företagen startas utifrån olika drivkrafter. Kreativa och kulturella näringar, sociala företag och så kallade ”born globals” som exporterar direkt är exempel på dessa. För
att stärka nyföretagandet och för att fler människor ska se entreprenörskap som ett
alternativ behöver det företagsfrämjande systemet fortsätta utvecklas och bättre möta
de olika drivkrafterna bakom företagandet. Entreprenörskap behöver också vara en
del av ungas utbildning och sedan ett alternativ genom hela livet.
Det är människor med olika bakgrund, förutsättningar och potential som vågar ta
steget att starta företag, varför det är viktigt att det finns tillgång till nätverk och mötesplatser där olika tankar och idéer kan mötas. Här kan kännedom om och tillgång
till inkubatorer och acceleratorer ha positiv inverkan. Kommunikationen kring dessa
samt övriga företagsfrämjande insatser behöver reflektera en mångfald av människor
för att på sikt påverka vilka som startar och driver företag.
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Främja den tekniska utvecklingen och digitala omställningen i det
halländska näringslivet
Omställning och förnyelse är en nyckel till ett livskraftigt
och konkurrenskraftigt näringsliv. Teknisk utveckling
Delmål för
driver på behovet av omställning mot nya och innovaprioriteringen:
tiva affärsmodeller, produktionsmetoder och höjd komFler kunskapspetens. Ny teknologi kan underlätta utvecklingen av cirintensiva
kulära produkter och tjänster med låg resursanvändning
företag och jobb
i regionen
och klimatpåverkan.
Det halländska näringslivet måste vara med i utvecklingen, och det företagsfrämjande systemet behöver
kunna möta en mångfald av behov och inspirera till förnyelse och omställning. Det
finns också behov av att stärka infrastrukturen så att det diversifierade näringslivet på
ett enkelt sätt kan få tillgång till kunskap om hur omställning och förnyelse kan
skapas i företagen.
Ökad kunskap i företagen om teknisk utveckling i form av exempelvis automatisering, intelligenta system och datadriven innovation är viktig. Hallands småskaliga näringsliv behöver stimuleras till kunskapsutbyte och lärandeprocesser mellan människor, företag och branscher. Utvecklingen påverkar också sätt organisera sig och leda,
samt kan möjliggöra nya samarbeten, vilket i sin tur kräver nya kunskaper och färdigheter.
Behovet av kontinuerlig kompetensutveckling ökar allteftersom näringslivet tar utvecklingskliv, där marknaden också kan behöva kompletteras med efterfrågade kompetenser. Utbildningssystemet behöver möta upp utifrån definierade behov. Parallellt
skapar utvecklingen intressanta arbetsmöjligheter för fler människor, ett aktivt näringsliv med stor potential för socialt och ekonomiskt hållbar tillväxt, och ger möjligheter för attraktiva arbetsgivare som lockar till sig och utvecklar relevant
kompetens.

Främja internationalisering bland företagen
Att exportera varor till marknader utanför Sverige är
viktigt för att komplettera den egna närmarknaden
och främja tillväxtskapande investeringar i regionen. Globalisering innebär att konkurrensen för
halländska företag ökar både från nationellt och internationellt håll, samtidigt som den ger goda möjligheter till internationalisering i form av ökad handel
och starkare band med omvärlden. Företags internationalisering kan innebära export, import, samverkan
internationellt eller verksamhet utomlands.

Delmål för
prioriteringen:
Fler exportföretag och ökade
exportintäkter till
regionen

Internationalisering kan vara en betydelsefull katalysator för ett företags utveckling av
produkter, tjänster och medarbetare.
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Den är därför viktig för att företag i Halland ska behålla sin konkurrenskraft, fortsatt
skapa arbetstillfällen och bli attraktiva arbetsgivare som kan knyta till sig nya kompetenser.
EU:s inre marknad kan vara ett lättillgängligt första steg för företag, men största delen av världens tillväxt förväntas ske på tillväxtmarknader utanför EU. Samtidigt ökar
efterfrågan globalt på innovativa och hållbara produkter och tjänster. Halländska företags förmåga att utveckla dessa kommer att vara en central förutsättning för fortsatt konkurrenskraft. Människors arbetsvillkor är viktiga att beakta i det egna företaget, men det är lika avgörande att säkerställa att arbetstagares rättigheter i hela produktionskedjan tillgodoses.
Givet den småskaliga näringslivsstrukturen i Halland behöver det finnas tillgång till
utbildning och kunskap, finansiering, inspiration, rådgivning och erfarenhetsutbyten,
där tillväxtmarknader och nya behov och ny efterfrågan är särskilt intressanta utvecklingsmöjligheter.

Stimulera och attrahera offentliga och privata investeringar i forskning och
utveckling
Investeringar i forskning och utveckling har en stark
koppling till ökad konkurrenskraft och innovationsDelmål för
grad. Denna typ av investering i kombination med
prioriteringen:
riskvilligt kapital i ett tidigt skede är en förutsättning
Ökade
för att företag ska kunna ta nästa steg. Ägarkapital,
investeringar i
lån, bidrag och forskningsanslag behöver öka och tillFoU bland
gängliggöras fler, och det är extra viktigt att medlen
regionens aktörer
fördelas jämlikt och jämställt.
Externt kapital ska i första hand tillgodoses av den
privata marknaden, men det är viktigt att goda affärsidéer har möjlighet att förverkligas, varför det finns skäl till marknadskompletterande
offentliga finansieringsinsatser. Det kan handla om företags tidiga utvecklingsskeden
eller innovativa företag som utvecklar produkter med långa ledtider för kommersialisering.
För att möta samhällsutmaningar behöver den offentliga sektorn också vara innovativ och utveckla nya lösningar tillsammans med akademi och näringsliv. Offentligt
medskapande och medfinansiering utgör bra förutsättningar för innovation, där både
näringsliv och invånare är vinnare. Regionala medel behöver växlas upp med nationella och internationella forsknings- och utvecklingsmedel, och därför är det viktigt att
Halland visar de styrkor och möjligheter som finns här.
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Stärka företagens innovationskapacitet
Innovationer i Halland sker ofta stegvis tillsammans med
kunder, till skillnad från den mer radikala innovationen
som kan leda till betydelsefulla förändringar som ligger i
kärnan av begreppet (se definition nedan). Det halländska
innovationssystemet består av många kompetenta aktörer som är duktiga på att leda företagen i rätt riktning,
men för att skapa förutsättningar för mer radikala innovationer behövs en infrastruktur med såväl kapacitet som förmåga att leda den utvecklingen.

Delmål för
prioriteringen:
Fler innovativa
företag i
regionen

Med innovation avses de betydelsefulla förändringar som transformerar samhället
och samhällsekonomin. Innovation ändrar, effektiviserar och påverkar befintliga ekonomiska, miljömässiga och sociala villkor och driver på strukturomvandling och samhällsutveckling. För att möta de omställningsbehov som finns är det viktigt att anlägga ett brett perspektiv på innovation och inkludera flera delar av samhället. Det är
angeläget att stärka såväl individers som företags, organisationers och den offentliga
sektorns innovationsförmåga och kapacitet.
En god innovationskapacitet är en förutsättning för att kunna konkurrera på en global marknad och i en kontext där förändringstakten går allt snabbare. Nya krav på
hållbara tjänster och produkter samt en tilltagande teknikutveckling ökar trycket på
ständig förnyelse och förbättring. Det är hos människor en idé uppkommer, och processen till en innovation inkluderar en mångfald av människor. Därför behövs samverkan och kontaktytor mellan olika företag och branscher, FoU-miljöer, sociala entreprenörer, akademi och forskning, idéburen sektor och offentliga aktörer. På så sätt
kan ny kompetens, kreativitet och innovationsförmåga utvecklas.
Smart specialisering är ytterligare ett verktyg för att öka innovationskapacitet, men då
inom specifika områden. Alla medlemsstater i EU ska ta fram en Smart specialiseringsstrategi för att styra användningen av EU:s regionalfondsmedel för forskning och innovation. Syftet är att förstärka regioners konkurrenskraft genom att identifiera och
prioritera områden med potential för tillväxt. Dessa områden positionerar även Halland för att attrahera företag, nyckelkompetenser och investeringar till regionen och
skapar arbetstillfällen för högutbildad kompetens. En satsning på smart specialisering
kan innebära ökad synlighet för Hallands styrkor. Det kräver en infrastruktur för innovationsstöd, kommunikation och kunskapsöverföring inom de utpekade områdena
för att säkerställa att strategin ger förväntade effekter i Halland. Processen för att ta
fram Hallands områden för smart specialisering, samt en mer utförlig beskrivning av
områdena, återfinns i Smart specialisering Halland. Nedan följer en beskrivning av de
områden som inkluderas i Smart specialisering Halland.
Smart specialisering: Forskning och Innovation för framtidens vård
och hälsa
Tack vare medicinska genombrott och större välstånd lever vi allt längre. Det innebär
också att fler lever med kroniska sjukdomar och med multisjukdom, vilket ökar behovet av kvalificerad vård och omsorg.
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Vården kan också göras allt mer individuellt anpassad. För att möta ett ökat vårdbehov, samtidigt som antalet medarbetare i sjukvården inte kan öka i samma takt, krävs
innovationer.
I Halland har området hälsoinnovation utvecklats under många år. På initiativ av näringslivet har en stark innovationsarena byggts upp där akademi, de halländska kommunerna, Region Halland, det privata näringslivet och civilsamhället möts och skapar
innovationer tillsammans. Det finns därför en god grund till att vidareutveckla denna
arena inom Smart specialisering.
Tillgång till hälsodata har möjliggjort nya tekniska lösningar, och drivit fram nya affärsmodeller och sätt att arbeta, så kallad informationsdriven vård. I Halland finns
unik kompetens och förmåga att strukturera och tolka sådan data och använda den
för såväl verksamhetsutveckling som forskning och innovation. Men det kommer
också behöva utvecklas ny och befintlig kompetens inom detta område.
Det behövs tydliga satsningar på att vidareutveckla det ekosystem av aktörer som
krävs för att kunna dra nytta av den kunskap som redan upparbetats i regionen inom
området informationsdriven vård. Det behövs insatser som mobiliserar befintliga företag i regionen och främjar nyföretagande, samt investeringar.

Smart specialisering: Forskning och innovation för hållbara samhällen
Befolkningsökning i kombination med oförändrade konsumtionsmönster skulle innebära en ohållbar situation för världen och Halland. Det krävs nya lösningar för att
hela samhället ska utvecklas på ett smart och hållbart sätt.
Halland behöver minska sitt klimatavtryck, och näringslivet har möjlighet att innovera och erbjuda nya lösningar som bidrar till mer hållbara lösningar för hallänningen, men även för hela mänskligheten. Innovationer för hållbara samhällen behöver systemlösningar där offentlig sektor och näringsliv samverkar med akademi och
civilsamhälle. I Halland finns extra goda förutsättningar att innovera för hållbara
samhällen inom tre områden – livsmedel, material och mobilitet.
Nya krav ställs längs hela livsmedelskedjan för att göra den mer hållbar och effektiv
och bidra till en bättre hälsa. Innovativa samarbeten inom och med andra branscher
och aktörer kommer att bli allt mer betydelsefulla. Exempelvis kan livsmedelsföretagen kopplas samman med den framväxande tech-sektorn för att ta tillvara den stora
utvecklingspotential som växer fram inom food tech-området. Food tech inbegriper
att med innovation, data och digital teknik förändra och förbättra produktion, distribution och konsumtion av mat. Halland har en lång tradition av livsmedelsproduktion, samtidigt som marknaden kompletteras med nya innovativa företag, produktionsmetoder, produkter och tjänster.
Relevant forskning, innovationsmiljöer och andra innovationsfrämjande insatser är
viktiga för att underlätta för företagen att växla upp och ta nästa steg, men också för
att stimulera helt nya företagsetableringar.
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Hållbara material är en viktig komponent för att bygga smarta samhällen. En av utmaningarna med den gröna omställningen är att utveckla innovativa och hållbara
material med låg klimatpåverkan, för att på så sätt fasa ut fossilbaserade material. Det
medför behov inom materialutveckling och förädling av förnybara råvaror från jord,
skog och vatten och att samtliga materialslag införlivas i cirkulära flöden. I Halland
finns en utvecklad skogs- och träindustri och flera industrier som producerar och
förädlar material av olika slag. Dessutom finns det en industri som fokuserar på innovativ återvinning. Potentialen i att utveckla nya hållbara material är därmed mycket
hög i Halland.
Ökade kunskaper om material och cirkularitet är viktiga redan tidigt i produktutvecklingsfasen. På så sätt kan man förlänga produktens livslängd, möjliggöra industriell symbios där ett företags avfall kan bli ett annat företags resurs, samt påverka valet
av affärsmodell. Det behövs mötesplatser för tvärvetenskapligt lärande – som också
kan fungera som en katalysator för samverkan – samt tillgång till akademi och forskning för att nå längre inom detta område.
Transporter av människor och gods står för stora koldioxidutsläpp, och innovativ
mobilitet krävs för att minska utsläppen. Det kommer att krävas innovativ teknik,
förändrade vanor, policyutveckling och nya affärsmodeller för att möjliggöra en
minskning. Mobilitet inkluderar allt ifrån cykling, kollektivtrafik och mobilitetstjänster, till självkörande elfordon för gods- och persontransporter. Ökad tillgång till data,
i kombination med nya möjligheter att processa information, skapar nya förutsättningar för energieffektivisering och bättre resursutnyttjande. Innovativ mobilitet kan,
oavsett livsplats, även öka tillgängligheten till arbete, kultur, studier och samhällsservice som är viktiga för en god livskvalitet.
Halland är en tillväxtregion där nya stadsdelar och industriområden kontinuerligt
växer fram, samtidigt som det finns tillgång till vägnät, järnväg, sjövägar och flyg. Offentlig och privat sektor behöver ställa högre krav på innovativa lösningar inom mobilitet, agera testbäddar och piloter, samt samverka med akademi och forskning för
att främja utvecklingen av hållbara gods- och persontransporter.

Smart specialisering: Forskning och innovation för intelligenta system
Utvecklingen mot alltfler uppkopplade enheter, Internet of Things (IoT) har pågått
länge och skapar nya förutsättningar för analys och styrning, men IoT skapar också
förutsättningar för nya tjänstebaserade affärsmodeller. Utvecklingen påverkar alla
branscher men är avgörande för samtliga områden för smart specialisering i Halland.
Med fler uppkopplade enheter och smarta sensorer skapas mängder av data som kan
användas för maskininlärning och utveckling av nya digitala lösningar, det som kallas datadriven innovation.
I Halland finns en stor potential inom området intelligenta system. Här finns många
innovativa företag i hela ledet, alltifrån elektronikutvecklingsföretag till mjukvaruutvecklare och företag specialiserade på AI/maskininlärning.

26

Även Högskolan i Halmstad har en lång tradition av forskning och utveckling inom
området och samverkar i ett kluster av innovationsdrivna teknikföretag. I Halland
finns också offentliga verksamheter som agerar testbäddar för innovativa lösningar
inom området smarta städer och samhällen.
För att ytterligare stärka området krävs fler testbäddar, ett bättre koordinerat stöd för
att söka extern finansiering och utvecklade plattformar för samarbete mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor. Tillgång till öppen data är också avgörande för
den datadrivna innovationen.

Smart specialisering: Innovativ affärsutveckling
Hallands näringsliv behöver kompletteras med fler innovativa och tillväxtorienterade
företag för att säkra fortsatt regional utveckling. Innovativ affärsutveckling, som i
större utsträckning tar vara på hur teknik och krav på alla dimensioner av hållbarhet
nyttjas, är grunden till att skapa såväl nya företag som en omställning av det befintliga
näringslivet.
Affärsmodells-innovation handlar om att skapa värde, för företag, kunder och samhället. Att sälja sin vara som en tjänst istället för produkt är ett exempel på att skapa
en mer hållbar affärsmodell, där samtliga tre dimensioner kan påverkas. Innovativa
affärsmodeller utgör inte bara en möjlighet till att stärka konkurrenskraften inom
alla områden för smart specialisering i Halland. Genom att arbeta med innovativa angreppssätt sektorsövergripande i branscher som besöksnäring, tillverkning, handel och andra basnäringar kan grunden också läggas för ökad innovation och spets i
alla branscher som vågar utmana invanda mönster.
Genom att underlätta korskopplingar, rätt verktyg och coachning kan det regionala
stödsystemet hjälpa företagen att anpassa sina affärsmodeller till såväl marknadens
behov som nya krav på hållbarhet. På så sätt kan innovationskapaciteten öka runt om
i det breda halländska näringslivet.

Positionera Halland för att attrahera besökare, kompetenser, företag och
investeringar
Likaväl som att globalisering och internationalisering
innebär möjligheter för företag och individer i HallDelmål för
and, så innebär de att konkurrensen om besökare,
prioriteringen:
kompetens och kapital ökar. Det har blivit ännu viktiRegionen ska
gare att vara medveten om sina konkurrensfördelar
attrahera fler
samt att ha kapacitet att nå ut med dem på rätt sätt.
etableringar,
Besöksnäringen och investeringsfrämjandet är två viktiga områden att satsa på för att förstärka bilden av
Halland.
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besökare och
kompetenser

Här finns kapacitet och förutsättningar för att kommunicera kraftfullt och visa på
Hallands styrkor och möjligheter. Med gemensamt arbete skulle Halland kunna bli en
tydlig utmanare vid företagsetableringar i egenskap av växande region med starka
funktionella kopplingar till storstadsregioner. Den goda livsplatsen utgör ytterligare
goda argument, där besöksnäringen är grunden för en positiv destinationsutveckling
som skapar ökad attraktivitet för både besökare och invånare.
Hallands spetsutveckling finns inom områdena för smart specialisering, där näringsliv, akademi och forskning och den offentliga sektorn finns representerade. I närtid
är informationsdriven vård ett av de områden där Halland har en position av internationell kaliber som går att dra nytta av. Den kan positionera Halland i framkant i
en utmaning som stora delar av världen har gemensam.
Områdena för smart specialisering utgör spännande möjligheter för företagsetableringar och investeringar, men de behöver kombineras med tillgång till god infrastruktur samt lämplig mark och lokaler, och fortsatt utveckling av en attraktiv livsplats för
människor.
Att arbeta med en stark platsmarknadsföring, där både livsmiljö och intressant utveckling i näringslivet används som innehåll, bidrar till att öka antalet högkvalificerade tjänster i Halland som kan utgöra intressanta arbetsmöjligheter för människor i
och utanför Halland.

Stimulera till hållbar omställning av det halländska näringslivet
För att bidra till en hållbar tillväxt behöver näringslivet i
regionen öka takten på den gröna omställningen samt
Delmål för
stärka den ekonomiska och sociala hållbarheten.
prioriteringen:
Det ställs idag allt högre krav på effektivare resursanFler företag ska
vändning, mindre miljöpåverkan såväl som en ökad
bedriva ett aktivt
mångfalds-,
social och ekonomisk hållbarhet. För att stärka sin konmiljö- och
kurrenskraft behöver det halländska näringslivet hänga
klimatarbete
med i omställningen, och kunskapen om detta är viktig
för alla som jobbar i och driver ett företag.
En grön omställning handlar inte endast om att främja tillväxten inom företag som
arbetar med miljöteknik eller verkar inom ”gröna näringar”, utan om att ställa om
produktionen inom samtliga branscher. Omställningen från linjär till cirkulär ekonomi och kunskapen om detta kommer att få betydande effekter. Elektrifiering och
energieffektivisering är andra viktiga delar i en grön omställning. Omställningen bidrar även till behov av nya kompetenser i företagen och skapar på så sätt nya arbetstillfällen.
Mångfald och jämställdhet är viktiga framgångsfaktorer som leder till attraktiva arbetsplatser och påverkar omsättning och lönsamhet positivt. För att näringslivet ska
bli jämlikt behöver fler kvinnor vara en del av ledning och styrelser.
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En annan väsentlig aspekt är generationsskiften i företag, där företagen annars riskerar att försvinna istället för att fortsatt förädlas. Rådgivning och långsiktig planering
är förutsättningar för lyckosamma skiften.
Inom alla delar av den hållbara omställningen är det viktigt att företag får tillgång till
strategisk kompetens externt eller utvecklar kompetensen internt. Det finns behov av
insatser som stimulerar kunskapsutbyte och lärandeprocesser mellan människor, företag och branscher. Det är också viktigt att se till hur utvecklingen påverkar sätt att
leda och organisera sig samt möjliggör nya samarbeten.
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Strategins uppföljning
Den som har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet ska följa utvecklingen i länet och analysera,
följa upp och utvärdera det regionala tillväxtarbetet i länet[...] Arbetet med analyser, uppföljning
och utvärdering ska ske löpande, systematiskt och långsiktigt1.
Hallands strategi för hållbar tillväxt är utgångspunkten för det analys- och uppföljningsarbete Region Halland bedriver när det gäller länets utveckling. Under framtagningen av strategin har dess uppföljningsbarhet beaktats för att vi ska kunna följa arbetet och utvecklingen löpande, systematiskt och långsiktigt. Målet med analys- och
uppföljningsarbetet är att öka kunskaperna om länets utveckling och organisationens
bidrag till den och därigenom skapa en grund för lärande och policyutveckling. Då
regional utveckling är ett komplext område som omfattar många olika aktörer och
samhällsfrågor är analys- och uppföljningsarbetet även en viktig del för att skapa en
samsyn mellan de aktörer som samverkar för att genomföra tillväxtstrategin. Ett effektivt flernivåsamarbete förutsätter att det finns en gemensam bild av utvecklingsförutsättningarna i länet.
Hallands strategi för hållbar tillväxt kommer att följas upp årligen och ta sin utgångspunkt i de mål som finns i strategin. Respektive delmål och strategiskt mål i strategin
har mätbara indikatorer kopplade till sig och syftet med dem är att signalera om länets utveckling går i en önskvärd riktning. Under uppföljningsarbetet kommer de särskilda förutsättningarna för länets olika delar och samhällsgrupper att lyftas fram –
ett genomsnitt ger sällan en rättvisande bild när det handlar om komplexa samhällsfrågor. Hållbarhetsperspektiv kommer vidare att användas vid uppföljningen av respektive område. Konkret innebär detta att målutvecklingen kommer att analyseras
utifrån en ekonomisk, social och ekologisk dimension och tar hänsyn till synergierna
mellan dem.
För att komplettera uppföljningen av målen i Hallands strategi för hållbar tillväxt
kommer ett antal fördjupande studier att genomföras årligen. Syftet med dem är att, i
samråd med de regionala utvecklingsaktörerna, fördjupa kunskaperna om de olika
förutsättningar som finns för att nå de olika målen i strategin.
En effektlogik har använts som grund för analys- och uppföljningsarbetet med strategin, samt för framtagningen av strategins prioriteringar, mål och indikatorer. Syftet
med metoden, som exemplifieras i modellen nedan, är att synliggöra hur strategins
insatser ska leda till de uppsatta målen på kort (delmål) och lång (mål för strategiskt
område) sikt.

1

Förordning om regionalt tillväxtarbete (2017:583)
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Exempel på effektkedja med indikatorer
Strategins mål
Hållbar tillväxt byggd på konkurrenskraft, grön omställning
samt ett attraktivt och inkluderande samhälle

Strategiskt område

Förnyelseförmåga och konkurrenskraft
Mål strategiskt område

En region med internationell konkurrenskraft och hållbar tillväxt
Indikatorer
BRP per sysselsatt

Näringslivets klimatpåverkande utsläpp

Prioriteringar
Stimulera entreprenörskap och
stödja företag i uppstartsfasen

Delmål
Fler nya företag och
ökad överlevnadsgrad

Indikatorer
Antal företag med
exportverksamhet,
Varuexport per
capita

Främja den tekniska utvecklingen och
digitala omställningen i det halländska
näringslivet

Fler kunskapsintensiva
företag och jobb i
regionen

Främja internationalisering bland företagen

Fler exportföretag och
ökade exportintäkter till
regionen

Stimulera och attrahera offentliga och
privata investeringar i forskning och utveckling

Ökade investeringar i
FoU bland regionens
aktörer

Stärka företagens innovationskapacitet

Fler innovativa företag i
regionen

Positionera Halland för att attrahera
besökare, kompetenser, företag och investeringar

Regionen ska attrahera
fler etableringar, besökare och kompetenser

Stimulera till hållbar omställning av
det halländska näringslivet

Fler företag ska bedriva
ett aktivt mångfalds-,
miljö- och klimatarbete

Andel kunskapsintensiva jobb i
näringslivet

Andel företag med ett
aktivt miljöarbete utöver lagstiftning

En viktig utgångspunkt för uppföljnings- och analysarbetet är att kunskaperna kommer till användning och bidrar till ett mer effektivt utvecklingsarbete. De olika underlagen kommer därför att spridas och förankras i olika sammanhang och kanaliseras via olika medier och format som tillgängliggör materialet i så hög utsträckning
som möjligt. En mer detaljerad beskrivning av analys- och uppföljningsarbetet och
strategins indikatorer återfinns i bilagan X.

31

Ellen Källberg
Ellen.kallberg@regionhalland.se
Diarienummer
RS200 792

1 (1)

Sändlista remissversionen av Hallands strategi för
hållbar tillväxt
Almi Halland
Arbetsförmedlingen Halland
Business Sweden
Bästa Samverkansplatsen
Boverket
Campus Varberg
Connect Sverige
Coompanion Halland
CSR Västsverige
Energimyndigheten
ESF-rådet
EMC
Falkenbergs kommun
Funktionshindersrådet
Företagarna Halland
Försäkringskassan Halland
Hallands matgille
Halmstad kommun
Halmstad Högskola
High Five
Hushållningssällskapet Halland
Hylte kommun
IUC Halland
Jordbruksverket
Jämställdhetsmyndigheten
Kungsbacka kommun
Laholms kommun
LLUH
LO-distriktet i Västsverige

Adress: Region Halland, Box 517, 301 80 Halmstad
Besöksadress: Södra vägen 9
Telefon: 035-13 48 00 Fax: 035-13 54 44

LRF Halland
Länsstyrelsen Halland
Nyföretagarcentrum
Polisen
Potential Varberg
Region Jönköping
Region Kronoberg
Region Skåne
Region Västra Götaland (VGR)
RISE
Samordningsförbundet Halland
Skogsstyrelsen Halland
Svenskt Näringsliv Halland
Sveriges kommuner och Regioner (SKR)
TEK
TCO Halland
Tillväxtverket
Trafikverket Väst
Ung företagsamhet Halland
Unionen
Varbergs kommun
Vinnova
Internt
Ordförande för respektive driftsnämnd
samt förvaltningens funktionsadress
Gruppledarna för de politiska partierna
representerade i regionfullmäktige

E-post: regionen@regionhalland.se
Webb: regionhalland.se
Org. Nr: 232100–015

Kränkande behandling 20210510--20210606
Dok.nr DiarieNr
33704 202100817
33685 202100809
33676 202100771
33667 202100805

Datum
2021-06-04
2021-06-02
2021-06-02
2021-06-01

33651
33686

2021-06-01
202100810 2021-05-31

33652
33607
33606

202100803 2021-05-31
202100793 2021-05-27
202100792 2021-05-27

33649
33612
33577
33557

202100801
202100795
202100788
202100784

33554

202100784 2021-05-26

33514
33506

2021-05-24
202100771 2021-05-24

33503
33442
33419

202100772 2021-05-24
202100750 2021-05-24
202100740 2021-05-24

33471

202100766 2021-05-22

33470
33491
33490

202100766 2021-05-22
202100740 2021-05-21
202100750 2021-05-21

2021-05-26
2021-05-26
2021-05-26
2021-05-26

Beskrivning.
Kränkande behandling
Kränkande behandling
Kränkande behandling
Kränkningsanmälan
Anmälan om utredning av
kränkande behandling
Kränkande behandling
Anmälan om kränkande
behandling
Kränkande behandling
Kränkande behandling

HandlaggarNamn
Hanna Hilvenius
Kristofer Skogholm
Ulrika Jansson
Anna-Karin Källén

Enhet
Kollaskolan
Presseskolan
Åsaskolan
Tingbergsskolan

DokTypText Pojke/flicka Del.nr
Anmälan

Eva Hall
Petra Aadland

Tingbergsskolan

Anmälan

Katrin Andersson
Kristofer Skogholm
Kristofer Skogholm

Fjärås BräckaskolanAnmälan
Presseskolan
Presseskolan

Misstänkt kränkande behandling
Kränkande behandling
Kränkande behandling
Kränkande behandling
Anmälan och utredning av
kränkande behandling
Anmälan och utredning av
kränkande behandling
Kränkande behandling
Anmälan och utredning av
kränkande behandling
Kränkande handling
Kränkande behandling
Anmälan och utredning av
kränkande behandling Sorbus
Anmälan och utredning av
kränkande behandling Sorbus
Kränkande behandling
Kränkande behandling

Mats Lönn
Mats Lönn
Kristofer Skogholm
Ulrika Jansson

Kollaskolan
Kollaskolan
Presseskolan
Åsaskolan

Anmälan
Anmälan

Franziska Engström

Åsaskolan

Anmälan

Eva Hall
Ulrika Jansson

Åsaskolan

Anmälan

Camilla Lindgren
Presseskolan
Kerstin Ekman-Hake Åsa Gårdsskolan
Kerstin Ekman-Hake Åsa Gårdsskolan
Ulrica Alnebeck

Anmälan
Anmälan

A1.1

pojke

A1.1

Pojke
Pojke
Pojke

A1.1
A1.1
a1.1

Anmälan

Anmälan
Anmälan
Anmälan

Furulidsskolan

Ulrica Alnebeck
Furulidsskolan
Kerstin Ekman-Hake Åsa Gårdsskolan
Kerstin Ekman-Hake Åsa Gårdsskolan

Pojke

Anmälan
Anmälan

Kränkande behandling 20210510--20210606
33469
33468
33467
33466
33647
33446
33440
-99
33515
33449
33499
33289
33251
33373

33233

33229
33216

Anmälan om kränkande
202100765 2021-05-21 behandling
Anmälan om kränkande
202100764 2021-05-21 behandling 21 maj
Anmälan om kränkande
2021-05-21 behandling
Anmälan om kränkande
202100764 2021-05-21 behandling
202100800 2021-05-20 Kränkningsanmälan
202100753 2021-05-20 kränkningsanmälan år 5
Delegeringsbeslut A1.1
202100749 2021-05-20 Kränkande behandling
Delegeringsärende A1.1 kränkande behandling
2021-00742
202100774 2021-05-18 Kränkande behandling
Anmälan om kränkande
202100754 2021-05-18 behandling
Anmälan och utredning av
202100771 2021-05-12 kränkande behandling
202100706 2021-05-12 anmälan om kränkning år 5
Anmälan och utredning
202100614 2021-05-12 kränkande behandling

Ulrica Alnebeck

Furulidsskolan

Ulrica Alnebeck

Furulidsskolan

Ulrica Alnebeck

Furulidsskolan

Ulrica Alnebeck
Anna-Karin Källén
Emma Dahl

Furulidsskolan
Tingbergsskolan
Hedeskolan

Del.beslut
Anmälan
Anmälan

Ulrika Jansson

Åsaskolan

Anmälan

Anna Palmås

Iseråsskolan
Fjärås BräckaskolanAnmälan

Ulrica Alnebeck

Furulidsskolan

Anmälan

Ulrika Jansson
Emma Dahl

Åsaskolan
Hedeskolan

Anmälan
Anmälan

Dan Sade

Toråsskolan

Anmälan

Kollaskolan

Anmälan

202100728 2021-05-11 Misstänkt kränkande behandling Mats Lönn
Delegeringsbeslut A1.1 Anmälan
202100688 2021-05-11 om kränkande behandling
Linda Almqvist
Delegeringsbeslut A 1:1
Anmälan om kränkande
Anders Svensson
202100687 2021-05-10 behandling
20210510 Misstanke kränkande
202100683 2021-05-10 behandling
Eva Ring

Kollaskolan

Kapareskolan

Anmälan

Hålabäcksskolan

Anmälan

Pojke

A1.1

flicka

A1.1

Delegeringsbeslut 20210510--20210606
Ankom
2021-06-02
2021-06-01
2021-05-30
2021-05-30
2021-05-30

Beskrivning
Delegeringsbeslut A 11.3 - Årskurs 5 Kullaviksskolan undervisas på via
fjärr- och distansundervisning 2-4 juni
Delegeringsbeslut A 1.4 - Yttrande till Barn- och elevombudet i ärende
dnr SI 2020:2200 - Kollaskolan
Delegeringsbeslut
Delegeringsbeslut
Delegeringsbeslut

Ansvarig

Dokument Diarienr

Maria Andersson

33677 2021-00806

Margareta Ljungqvist
Lars Sundbom
Lars Sundbom
Lars Sundbom

33646
33618
33617
33616

2021-05-27 Delegeringsbeslut A 3.2 Beslut om huvudsaklig inriktning ämnesområden Bertil Ljungblad

Behörighet

2020-01782
2021-00778
2021-00778
2021-00778

Sekretess

33609 2021-00709

Sekretess

2021-05-27 Delegeringsbeslut D6, anställning av lärare tidigare år tillsvidare

Elise Holmberg

2021-05-26 Delegeringsbeslut A 11.3 - Delvis distansundervisning Smedingeskolan

Maria Andersson

33561 2021-00786

2021-05-26 Delegeringsbeslut B 11 - Personuppgiftsbiträdesavtal - Digitalt Hjärta AB
2021-05-25 Delegeringsbeslut D6 anställning av lärare
Delegeringsbeslut C1 Beslut om att inleda upphandling av administrativt
2021-05-24 skolskjutssystem
2021-05-21 Delegeringsbeslut D7 anställning av förskollärare
Delegeringsbeslut A 1.4 - Yttrande till Skolinspektionen i ärende SI
2021-05-20 2021:2578.

Lèv Grünberg
Märta Andersson

33558 2021-00785
-99 2021-00701

Skyddad

Frida Byrsten
Märta Andersson

33621 2021-00755
-99 2021-00699

Skyddad

Tove Bender

33437 2021-00543

Sekretess

Tove Bender

33436 2021-00543

Sekretess

Maria Andersson
Märta Andersson
Märta Andersson
Märta Andersson
Märta Andersson
Märta Andersson

33291
-99
-99
-99
-99
-99

Skyddad
Skyddad
Skyddad
Skyddad
Skyddad

Delegeringsbeslut A1.2 - Utredning och beslut efter klagomål på
2021-05-20 utbildningen för elev vid Kapareskolan till vårdnadshavaren.

2021-05-17
2021-05-12
2021-05-12
2021-05-12
2021-05-12
2021-05-12

Delegeringsbeslut A 10.1 - Beslut delvis distansundervisning /
fjärrundervisning - Covid 19 Flerspråkigt lärande. Se beslut i handlingen.
Delegeringsbeslut D6 anställning av skolkurator
Delegeringsbeslut D6 anställning av skolpsykolog
Delegeringsbeslut D6 anställning av lärare
Delegeringsbeslut D6 anställning av fritidsledare/skolcafé
Delegeringsbeslut D7

-99 2021-00035

2021-00705
2021-00701
2021-00701
2021-00701
2021-00701
2021-00699

Delegeringsbeslut 20210510--20210606
Delegeringsbeslut D7
Delegeringsbeslut D7
Delegeringsbeslut D7
Delegeringsbeslut D7
Delegeringsbeslut D7
Delegeringsbeslut nr.7 anställning Förskoleassistent
Delegeringsbeslut nr.7 anställning Dagbarnvårdare
Delegeringsbeslut nr.7 anställning Förskoleassistent
Delegeringsbeslut nr.7 anställning Förskoleassistent
Delegeringsbeslut nr.7 anställning Förskoleassistent
Delegeringsbeslut nr.7 anställning Förskoleassistent
Delegeringsbeslut nr.7 anställning Förskoleassistent
Delegeringsbeslut nr.7 anställning Förskoleassistent
Delegeringsbeslut nr.7 anställning Förskoleassistent
Delegeringsbeslut nr.7 anställning Förskoleassistent
Delegeringsbeslut nr.6 anställning Fritidsledare
Delegeringsbeslut nr.6 anställning Fritidsledare
Delegeringsbeslut nr.7 anställning Barnskötare
Delegeringsbeslut nr.7 anställning Barnskötare
Delegeringsbeslut nr.7 anställning Förskoleassistent
Delegeringsbeslut A 7.3 - Beslut att kommunen avslutar tillsynen för
2021-05-11 Junibacken Pedagogisk omsorg
Delegeringsbeslut A 7.3 - Beslut att kommunen avslutar tillsynen för
2021-05-11 Ekolek Barnomsorg AB
2021-05-10 Delegeringsbeslut D7 anställning av elevassistent
2021-05-12
2021-05-12
2021-05-12
2021-05-12
2021-05-12
2021-05-12
2021-05-12
2021-05-12
2021-05-12
2021-05-12
2021-05-12
2021-05-12
2021-05-12
2021-05-12
2021-05-12
2021-05-12
2021-05-12
2021-05-12
2021-05-12
2021-05-12

Märta Andersson
Märta Andersson
Märta Andersson
Märta Andersson
Märta Andersson
Linda Kullenberg
Linda Kullenberg
Linda Kullenberg
Linda Kullenberg
Anna Stigsdotter
Anna Stigsdotter
Lena Emilsson
Lena Emilsson
Lena Emilsson
Lena Emilsson
Maria Sjöström
Maria Sjöström
Lena Emilsson
Lena Emilsson
Lena Emilsson

-99
-99
-99
-99
-99
-99
-99
-99
-99
-99
-99
-99
-99
-99
-99
-99
-99
-99
-99
-99

2021-00699
2021-00699
2021-00699
2021-00699
2021-00699
2020-01817
2020-01817
2020-01817
2020-01817
2020-01817
2020-01817
2020-01817
2020-01817
2020-01817
2020-01817
2020-01817
2020-01817
2020-01817
2020-01817
2020-01817

Görel Wachtmeister

33300 2021-00508

Görel Wachtmeister
Evalotta Moberg

33299 2021-00542
-99 2021-00608

Skyddad
Skyddad
Skyddad
Skyddad
Skyddad
Skyddad
Skyddad
Skyddad
Skyddad
Skyddad
Skyddad
Skyddad
Skyddad
Skyddad
Skyddad
Skyddad
Skyddad
Skyddad
Skyddad
Skyddad

