
 

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

Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

 
Besöksadress 

 
 
 
 

 

 
 
 

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 

 

Upprättad 

2021-08-19 

 
  

Nämnden för Förskola & Grundskola 

Sammanträde onsdagen den 25 augusti 2021 kl. 16:00 
  
MS Teams 
 
 Ärende Beteckning Förslag 

1.  Val av justerare och tid för 
justering 
 
Direktjustering punkt 10.  

2021-00021  Digital justering 2021-08-31. Anna Karin Granberg 
(SD)   

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.  FSG protokoll 2021 
(Samverkansgruppen Förskola 
& Grundskola ) 
 

2021-00028  Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del 
av informationen och antecknar informationen i 
protokollet.  
    

4.  Ny modell för huvudmannens 
systematiska kvalitetsarbete 
 
Kl 16.05 
 
Magnus Fogelblad, 
verksamhetscontroller 
Anna Sörensen, 
utvecklingsledare 

2021-00940  Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del 
av informationen och antecknar informationen i 
protokollet.  
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 Ärende Beteckning Förslag 

5.  Uppföljning Systematiskt 
arbetsmiljöarbete 
 
Kl 16.20 
 
Helena Hellman, personalchef 

2021-00470  Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del 
av informationen och antecknar informationen i 
protokollet.  
 

6.  Initiativ (KD) för bättre 
elevhälsa 
 
Kl 16.30 
 
Karolina Reinhold, 
utvecklingsledare 

2021-00623  Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del 
av informationen och antecknar informationen i 
protokollet.  
 

7.  Reviderade kursplaner för 
grundskolan och grundsärskolan 
 
Kl 16.50 
 
Lars Clemensson, 
verksamhetschef 

2021-00604  Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del 
av informationen och antecknar informationen i 
protokollet.  
 
 
 
 

8.  Betygsresultat vårterminen 
2021 
 
Kl 17.00 
 
Lars Clemensson, 
verksamhetschef 

2021-00939  Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del 
av informationen och antecknar informationen i 
protokollet.  
 
 
 
 

 Paus kl 17.10-17.30   

9.  Justitiedepartementet remiss - 
Kommuner mot brott, KS 2021-
00766 
 
Kl 17.30 
 
Frida Byrsten, verksamhetschef 

2021-00925  Nämnden för Förskola & Grundskola ställer sig 
bakom utredningens förslag och har inga ytterligare 
synpunkter att lämna till kommunstyrelsen. 
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 Ärende Beteckning Förslag 

10.  Motion om handlingsplan för 
suicidprevention (KS 2021-
00322) 
 
Kl 17.40 
 
Frida Byrsten, verksamhetschef 

2021-00515  Nämnden för Förskola & Grundskola föreslår att 
kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad 
med hänvisning att det pågår ett arbete med att ta 
fram en kommunövergripande plan för 
suicidprevention vilken ska vara klar hösten 2021. 
 
 

11.  Bedriva 
modersmålsundervisning 
genom fjärrundervisning 
 
Kl 17.50 
 
Frida Byrsten, verksamhetschef 

2021-00920  Fjärrundervisning får bedrivas inom ämnet 
modersmål. 
 
Beslut om att använda fjärrundervisning i 
grundskolan enligt 21 kap skollagen i ämnet 
modersmål delegeras till förvaltningschef.  
 

12.  Utdelning ur skolfond 2021 
 
Kl 18.00 
 
Skolchef  

2021-00942  Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del 
av informationen och antecknar informationen i 
protokollet.  
    

13.  Underlag till kommunbudget 
2022 Förskola & Grundskola 
 
Kl 18.05 
 
Ordförande Anders Ekström 
(M) 

2021-00260 Alliansens budgetdirektiv bordläggs.  

14.  Delegeringsbeslut antagna av 
nämnden 2021 
 
Kl 18.10 

2021-00031  Redovisning av beslut som fattats av förvaltningen 
på delegation för nämnden noteras till protokollet.       

15.  Information - Förskola & 
Grundskola arbetsutskott och 
nämnd 
 
Kl 18.15 

2021-00022  Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del 
av informationen och antecknar informationen i 
protokollet.  
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Anders Ekström 
ordförande 

Lars Sundbom 
sekreterare 

 



 
 

Datum 

2021-05-11  

 
 

 

Förskola & Grundskola  
Lars Sundbom 
0300-835240 
lars.sundbom@kungsbacka.se  

1 (7)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

Sammanträdesprotokoll 

Samverkansgruppen Förskola & Grundskola  
  
Närvarande:  Arbetsgivarrepresentanter   

Maria Andersson, skolchef 
Helena Hellman, personalchef  

  Katarina Fred, HR generalist 
Lars Sundbom, sekreterare 

 
Arbetstagarrepresentanter:  
Lärarförbundet - Ronnie Ripgården, Victoria Karlsson  
Kommunal - Beatrice Sandgren 

                                      Lärarnas Riksförbund - Mats Eriksson, Jessica Linnéll,  
                 Sveriges skolledarförbund – Elisabeth Teghult Mayner 

Vårdförbundet - Anne Melin  
Vision - Elise Holmberg  
Akademikerförbundet SSR - Sofia Kareliusson tom kl 11.45 

 
Frånvarande:                Vårdförbundet - Pia Backström-Rignell 

Lärarnas Riksförbund - Johan Bergström 
Psykologförbundet - Jacob Andersson 
Ledarna - Katarina Eiderbrant 

 Kommunal - Marie Bovin 
 
Plats och tid:  Teamsmöte 2021-05-11 kl 10:00-12:00  

  
  
1. Föregående mötesprotokoll  
Protokoll 2021-04-13 godkänns och läggs till handlingarna.  
 
 
2. Ärenden inför arbetsutskott och nämnd 
Se dokument samarbetsrum. Arbetsgivaren redovisar ärenden från arbetsutskottet i maj.  
 
Lärarförbundet: Revidering lokalkonceptet? Arbetsgivarens svar: Ja styrgruppen ska göra en 
revidering och punkten återkommer till FSG.  
 
Beslut: Att anteckna informationen.  
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3. Heldag 26 maj 
Se dokument samarbetsrum.  
Arbetsgivaren redovisar upplägget inför heldagen. En forms-enkät går ut innan mötet.  

 Utvärdering samverkan och dialogmöten 
 Psykologisk trygghet 
 Nya samverkansavtalet 

 
Synpunkter 
Arbetsmiljömålen 
 
Beslut: Att anteckna informationen 
 
 
4. Uppföljning och prognos per april 2021. Justering bokslut? 
Se dokument samarbetsarbetsrum. Arbetsgivaren redovisar punkten.  
 
Lärarförbundet: Gällande hyresrabatt, måste kommunen göra samma satsning på fristående skolor? 
Arbetsgivarens svar: Nej inte när det gäller hyresrabatten.  
 
Beslut: Att anteckna informationen. 
 
 
5. Justering av skolenheter                                                                               
Iseråsskolan: Från F-3, 4-6 Till F och 2, 3-6 och år 1                                                                                    
Särö skola: Från F-3, 4-9 Till F-4, 5-9 
 
Beslut: Att anteckna informationen. 
 
 
6. Tjänsteplanering 2 ggr/år 
Tjänsteplanering ska genomföras 2 ggr/år för att bättre kunna planera verksamheten och för att fånga 
upp befintliga arbetstillfällen.  
 
Beslut: Att anteckna informationen 
 
 
7. Tjänsteplanering nuläge  
Lärarförbunden är i stort sett klara, för Kommunal återstår en del arbete. Övriga förbund är klara.  
 



KUNGSBACKA KOMMUN 
3 (7)  

 
 

Beslut: Att anteckna informationen  
 
 
8. HR podd med teman 
Arbetsgivaren har haft morgonkaffe för chefer och skyddsombud med HR tema och man vill göra 
mötena mer tillgängliga för personalen så att man kan nå ut till fler medarbetare. Arbetsgivaren 
beräknar vara klar med arbetet till hösten.  
 
 
Beslut: Att anteckna informationen. 
 
 
9. Utvecklande medarbetarskap i kommunen 
Kommunen har bestämt sig för att jobba med utvecklande medarbetarskap och det har bildats 
en kommunövergripande arbetsgrupp med fyra representanter från olika förvaltningar. Helena 
Hellman representerar FG. Implementering 2022.  
 
Lärarförbundet: Har ni äskat pengar för det? Arbetsgivarens svar: Personalgruppen på HR fick pengar 
ur omställningsfonden. Dock gällde den ansökan endast HR-generalister på FG som gått en utbildning 
för att bli certifierade inom Medarbetarskapsspelet. Förhoppningsvis är certifieringen klar till hösten.   
 
 
Beslut: Att anteckna informationen. 
 
 
10. Post pandemi framtidens arbetsplats 
Se dokument samarbetsrum. Arbetsgivaren redovisar punkten. 
 
Lärarförbundet:  

 Man suddar ut gränserna för när arbetet börjar och slutar. Hur tar arbetsgivaren sitt 
arbetsgivaransvar? Arbetsgivarens svar: Många tycker att det är positivt att jobba hemma. Nu 
visar det sig att fler vill jobba på kontoret några dagar i veckan. Arbetsgivaren får vara tydlig 
med vad vi förväntar oss av medarbetaren och att man som chef är tillgänglig. 

 
Lärarnas Riksförbund:  

 Hur hanterar man nya medarbetare? Arbetsgivarens svar: HR har rekryterat nya medarbetare 
som har vana vid att jobba på distans. Vi har sett att har fungerat över förväntan. Dock 
beroende av tidigare erfarenhet hos den nya medarbetaren, hur man organiserar 
arbetet etc.   
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 Större ansvar på medarbetaren att flagga upp när man behöver prata med sin chef och att man 
som chef är tillgänglig.  

 
Vision:  

 Det har blivit en bra möteskultur via teams eftersom vi sitter ensamma på våra skolor.  
 
Beslut: Information/dialog 
 
 
11. Skolutredningen Åsa 
FSG inbjudna till två riskbedömningar nästa vecka. Lägesavstämning idag och förslaget som 
förvaltningen ska förorda skickas till FSG på fredag.  
 
Arbetsgivaren presenterar de olika förslagen.  

 Lösning på Åsa Gårdskola 
 Elever som tillhör Åsa Gård får tillfälligt Åsaskolan som anvisad skola 
 Elever som tillhör Åsa Gård får tillfälligt Frillesåsskolan som anvisad skola  

 
Lärarnas Riksförbund:  

 Finns möjlighet till baracker på Åsa? Arbetsgivarens svar: Nej, man vi vill hålla nere 
hyreskostnaden. 

 Önskemål att arbetsgivaren kommunicerar med personalen. 
 Vi har fått besked att det inte ska göras lokala riskbedömningar. Det borde väl göras lokalt? 

Arbetsgivarens svar: Ja, för att få underlag till nämnd är det FSG.s riskbedömning men när 
beslutet är fattat i nämnden görs riskbedömning lokalt. 

 
Förändringen ska göras till hösten 2022.  
 
 
Beslut: Att anteckna informationen.  
 
 
12.Covid-19.  
Vi hjälper regionen med smittspårningsarbete. Skolledarna har fått en ansträngd arbetsbelastning. 
Rektorerna kan begära hjälp från HR med det praktiska och få löpande uppdateringar vad som gäller 
just nu.  
 
Kommunal:  

 Vi står inte bakom att gravida ska vara i skolan överhuvudtaget. Arbetsgivarens svar: Vi 
avvaktar svar från arbetsmiljöverket. I dagsläget utgår beslutet utifrån den riskbedömning som 
är gjord i det enskilda fallet.  
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Beslut: Att anteckna informationen. 
 
 
13. Riskbedömning IES  
Se dokument samarbetsrum.  
Vi ska göra riskbedömningen på skolan. På huvudmannanivå är det klart.  
 
Lärarnas Riksförbund: 

 Resultatfonden kring arbetsgivarens arbetsbelastning? Arbetsgivarens svar: Reglerna är sådana 
att förvaltningen inte får lämna in ett underskott om det finns pengar i resultatfonden. De kan 
användas på förvaltningsnivå men inte på enheterna. Pengarna ligger på de pedagogiska 
områdena och enheterna.   

 Minskat elevunderlag? Arbetsgivarens svar: Det var tidigare osannolikt att det skulle inträffa. 
Arbetsgivaren justerar och det kommer att göras åtgärder.  

 
Lärarförbundet:  

 Sämre ekonomi kan leda till skolstängningar. Det har inträffat i Kungsbacka, när Sommarlust 
fick stänga på grund av minskat elevunderlag. Arbetsgivarens svar: Den är ändrad och nu är 
den med. 

 
Beslut: Information/dialog. Riskbedömningen på huvudmannanivå avslutas.  
 
 
Arbetsmiljö 
14. Skolledares arbetsmiljö 
Se dokument samarbetsrum.  
 
Arbetsmiljömål chefer. 

 Kommungemensamma arbetsmiljömål 
 Formsenkät till rektorer och enhetschefer våren 2021  
 Frågor utifrån arbetsmiljömålen 
 Sammanfattat resultat 
 Nya åtgärder 

 
Lärarförbundet:  

 I undersökningsstadiet önskar vi att skyddskommittén blivit med involverade. 
 Likaså analys och åtgärder borde skyddsombuden fått vara delaktig i arbetet.  
 Vilken uppgift har skyddskommittén i sammanhanget? 

 
Arbetsgivarens svar: Vi noterar frågan och återkommer i den.  
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Beslut: Information/dialog 
 
15. Återkoppling enkätundersökning i förskolan. Fortsatt dialog 
Punkten utgår.  

 
Samverkan VC 
16. Rektorsrekrytering 
Elisabeth Jonasson ny rektor på Furulidsskolan och Jennie Peterson ny rektor på Älvsåkerskolan. Inga 
nya rekryteringar att starta just nu.  
 
 
Beslut: Att anteckna informationen. 
 
 
Samverkan förklaras avslutad 2021-05-11 kl 12:00  
  
 
Vid protokollet  
  
 
Lars Sundbom 
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Justeras:  
  
För arbetsgivaren:      
   
 
Maria Andersson  
  
   
För arbetstagarna:               Lärarnas Riksförbund  
  
  
Lärarförbundet                                         Mats Eriksson  
  
   
Ronnie Ripgården                                                   
 
  
Vision                                                          Kommunal  

  
  

Elise Holmberg                                                       Beatrice Sandgren                                    
  
  
 
Akademikerförbundet SSR               Vårdförbundet 
 
 
Sofia Kareliusson                  Anne Melin        
 
 
Skolledarförbundet                                    Ledarna 
 
   
Elisabeth Teghult Mayner                                         -   
 
 
Psykologförbundet      
-                                            



 
 

Datum 

2021-06-08  

 
 

 

Förskola & Grundskola  
Lars Sundbom 
0300-835240 
lars.sundbom@kungsbacka.se  
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

Sammanträdesprotokoll 

Samverkansgruppen Förskola & Grundskola  
  
Närvarande:  Arbetsgivarrepresentanter   

Maria Andersson, skolchef 
Helena Hellman, personalchef  

  Tommy Korsell, verksamhetschef  
Lars Sundbom, sekreterare 

 
Arbetstagarrepresentanter:  
Lärarförbundet - Ronnie Ripgården, Victoria Karlsson  
Kommunal - Beatrice Sandgren, Marie Bovin 

                                      Lärarnas Riksförbund - Mats Eriksson, Johan Bergström  
                 Vårdförbundet - Anne Melin  

Vision - Elise Holmberg  
Akademikerförbundet SSR - Sofia Kareliusson till kl 10.30 

 
Frånvarande:                Vårdförbundet - Pia Backström-Rignell 

Lärarnas Riksförbund - Jessica Linnéll 
Psykologförbundet - Jacob Andersson 
Ledarna - Katarina Eiderbrant 

 Sveriges skolledarförbund – Elisabeth Teghult Mayner  
 
Plats och tid:  Teamsmöte 2021-06-08 kl 10:00-12:00  

  
  
1. Föregående mötesprotokoll  
Protokoll 2021-05-11. Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund är tveksamma till att underteckna 
samverkansprotokollet 210511 i sin helhet.  

På dagordningen till FSG 210511 framgår det att ”Rektorsrekrytering” är en informationspunkt. 

Nyrekryterade rektorer presenteras med namn vid sittande möte. Efter FSG kommer det till 
Lärarförbundets kännedom att lokala fackliga ombud på Furulidskolan inte bjudits in och därmed inte 
heller varit delaktiga vid rektorsintervjuerna. Ingen inbjudan har heller inkommit till avdelningens 
centrala mail. Tillsättning av ny rektor på Furulidskolan har således skett utan facklig medverkan och 
möjlighet till inflytande och delaktighet. 

Skolchefen informerar om att det är ett informationsärende och samverkas inte på FSG.  
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Samverkan VC 
2. Rektorsrekrytering  
Nya rektorer PO Söder. Hanna Hilvenius Kolla 7-9 från 1 juni. Kristin Arplöw Åsa Gård 4-9 från 9 
augusti. Elin Eineborg blir ny enhetschef för enheten för flerspråkigt lärande från 6 september.  
 
 
3. Ärenden inför arbetsutskott och nämnd 
Se dokument samarbetsrum.  
 
 
Beslut: Att anteckna informationen.  
 
 
4. Heldag 26 maj 
Återkoppling från heldag.  
 
Lärarnas Riksförbund:  

 Bra att vi lyfte frågan om tidig dialog och information.  
 
Mycket diskussion hos arbetsgivaren kring dialogmötenas längd och utformning och FSG möten. Hur 
ska dialogmötena utformas och har vi andra behov idag? 

 Tidigare dialog/mer dialog  
 Forum för träff med verksamhetschefer 

 
Arbetsgivaren tar med sig frågan och återkommer med ett förslag på utformningen av dialogmöten till 
FSG i augusti.  
 
 
Beslut: Dialog  
 
 
5. Budget 2022 
Se dokument samarbetsrum. Julia Tryggvadottir Tollesson, biträdande förvaltningschef redovisar 
kommunbudget 2022. Plan för 2023-2024.  
 
Lärarförbundet:  

 Vi ser med oro på att kostnads- och löneökningarna beräknas stiga med 2 %, att 
kompensationen ökar med 1,5 % och att verksamheten ska bära hyreskostnaden. Uppräkningen 
täcker inte kostnaden. Lärarnas Riksförbund och Kommunal instämmer med Lärarförbundet.  
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Beslut: Att anteckna informationen. 
 
 
6. Läsårstider 22/23 
Se dokument samarbetsrum. Arbetsgivaren har noterat att det eventuellt är fel avslutsdatum under 
lärarnas arbetsår, arbetsgivaren tittar på det.  
 
Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund:  

 Skolstart och arbetsåret startar tidigare och vi har fått synpunkter på det. Arbetsgivarens svar: 
Vi nyttjar möjlighet att utnyttja läsåret och sprida ut studiedagar under året mer än tidigare.  

 
 Studiedagarna är flyttbara? Arbetsgivarens svar: Studiedagarna är gemensamma för samtliga 

skolor. Skolchefen har delegation på det.  
 
Lärarförbundet:  

 Slutdatumet i juni varierar. Betygsdatum är sent framförallt för de som ska sätta avgångsbetyg. 
Arbetsgivarens svar: Det samordnas med GR som sätter tiderna. 
 

 Vecka 38 studiedag 20 september en lördag? Arbetsgivarens svar: Arbetsgivaren kontrollerar. 
 
 

Beslut: Läsårstider och arbetsåret samverkas i enighet. 
 
 
7. Pilotprojekt flextider förskolan 
Arbetsgivaren har fått indikationer från förskolechefer att det kan vara aktuellt att använda arbetstiden 
mer flexibelt. Pilotprojekt planeras med ett antal chefer deltagare. Detta har kommit ur enkäten som 
Kommunal och lärarförbunden tagit fram.  
 
Kommunal:  

 Är det rektorerna eller medarbetare som dragit igång det? Arbetsgivarens svar: Det kom ur 
enkäten och det är rektorerna som lyft det. Om det ska det genomföras behövs dialog med 
medarbetare.  

 
 Kommunal har nästan inga ombud lokalt. Överlag står kommunal inte bakom flextider. 

Arbetsgivarens svar: Arbetsgivaren bjuder in Kommunal till de lokala träffarna.  
 
Lärarförbundet:  

 Vi vill diskutera med ombuden lokalt. Hur ska det praktiskt fungera? Vad är syftet? Går 
flextidsavtalat att använda på förskolan? Lärarförbundet vill veta mer om det eftersom det är 
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kopplat till enkäten. Vi känner inte till syftet och vad det ska lösa. Kommunal instämmer med 
Lärarförbundet.  

 
Kommunal: 

 Flextid ska inte enbart kunna tas ut i början och i slutet av ett pass. Det gynnar inte 
medlemmarna. Arbetsgivarens svar: Vi kan boka in ett mötestillfälle inom kort så att FSG får 
ställa sina frågor. 

 
 
Beslut: Att anteckna informationen 
 
 
8. Mellanledare i förskolan 
Arbetsgivaren har funderat på hur vi kan satsa på verksamhetsutveckling i förskolan och beslutat att  
använda en del av resultatfonden till att förstärka med mellanledare i förskolan. Det kostar ca 15 
miljoner under ett par år.  
 
Funktionen mellanledare är framgångsrikt för att lyfta undervisningsperspektivet. Till hösten startar 
fem enheter med rekrytering av mellanledare i förskolan. Arbetsgivaren har inget 
ansökningsförfarande utan rektor utser den som anses bäst lämpad för uppdraget. 
 
Lärarförbundet:  

 Vilken är skillnaden med förstelärare? Arbetsgivarens svar: Arbetsgivaren behöver satsa på 
förskolan för att ha en jämn takt gällande verksamhetsutveckling.  

 Ny befattning? Arbetsgivarens svar: Nej ett nytt uppdrag.  
 Lönegrundande? Arbetsgivarens svar: Nej inte kopplat  
 Antal? Arbetsgivarens svar: 2 x 20 % för varje chef.  

 
 
Beslut: Information/dialog  
 
 
9. Riskbedömning skolutredning Åsa 
Genomförd och utskickad i särskild samverkansgrupp.  
 
Lärarförbundet:  

 Lärarförbundet ser med oro för att det är många åtgärder som behöver genomföras och det är 
viktigt att riskbedömningen hålls levande. Lärarförbundet har synpunkt på formuleringen i 
åtgärd under punkt 11 i riskbedömningen. Risk för samvetsstress om svårigheter att hinna med 
timplan. Åtgärd: Rektor ansvarar för att det ska ske inom reglerad och förtroendearbetstid . 
Lärarförbundet menar att en av arbetsgivaren definierad och tilldelad arbetsuppgift ska 
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inrymmas i den reglerade arbetstiden. Arbetsgivarens svar: Huvudregeln är att arbetet ska ske 
inom ordinarie arbetstid men det beror också på vilken arbetsuppgift det handlar om.  

 
Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet:  

 Hela uppdraget ska rymmas inom arbetstiden enligt avtalstexten.  
 
Arbetsgivaren lämnar riskbedömningen till verksamhetschef för uppföljning.  
 
 
Beslut: Riskbedömningen samverkas i enighet. 
 
 
10. Skårbyskolan 
Referensgruppen tar fram skisserna och arbetsgivaren bjuder in FSG och huvudskyddsombuden för 
visning av skisserna så att vi kan samverka frågan på FSG i augusti.  
 
 
Beslut: Att anteckna informationen. 
 
 
Arbetsmiljö 
11. Skyddskommitté 
Se dokument samarbetsrum. Arbetsgivaren redovisar punkten. 

 Chefers arbetsmiljö, återkoppling kring enkäten och vilka planer som finns  
 Nya arbetsmiljömål, vad vi ska jobba med som påverkar våra arbetsmiljömål  
 Flextid i förskolan är en del i att påverka arbetsmiljön.  
 Graviditet och Covid-19, vi väntar på återkoppling från arbetsmiljöverket  
 Utvärdering samverkan  
 Morgonkaffe för chefer och kaffe för skyddsombuden, vi ska få med fler medarbetare.  
 Uppföljning SAM, enkät till alla medarbetare 
 HME enkäten 
 HÖK arbetet 

 
Lärarförbundet framför upplevelsen om att vi sällan kommer hela varvet runt i det systematiska 
arbetsmiljöhjulet innan vi åter hamnar i inledningsfasen. 
 
Lärarförbundet vill att skyddskommitténs uppdrag på FSG bryts ner till konkreta uppgifter för att 
tydliggöra och göra arbetet mer effektivt. Lärarförbundet vill bli mer konkreta gällande 
skyddskommitténs roll, exempelvis  

 Att delta i planering av i rektorernas arbetsmiljöarbete 
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 Vilka nyckeltal ska vi följa upp?  
 Hot och våld  
 Skyddsronderna 
 Skyddsombudens utbildning 
 Temperaturmätning 

 
Arbetsgivarens svar: Vi har svårt att se hur man ska kunna vara mer konkreta. Vad innebär det att vara 
detaljerad på en övergripande nivå? Arbetsgivaren försöker decentralisera och det blir ett dilemma om 
vi ska genomföra åtgärder centralt.  
 
Lärarförbundet:  

 Vi behöver reda ut skyddskommitténs roll och uppdrag och tydliggöra hur vi jobbar 
förvaltningsövergripande. 

 
 
Beslut: Dialog 
 
 
12. Covid-19 
Arbetsgivaren föreslår att vi avvecklar de särskilda mötena om Covid-19 eftersom vi har minskande 
antal sjukfall på FG. Förvaltningens rutiner för inrapportering till förvaltningen, smittskyddsenheten 
och skyddsspårningsenheten fortsätter som förut. Rutinen att förlägga arbetstid till annan plats 
(distansarbete) gäller till 15 september.  
 
 
Beslut: Att anteckna informationen.  
 
 
Övrigt 
Kommunal:  

 Vilka befattningar ska finnas i förskolan? Arbetsgivarens svar: Förskolerektor, förskollärare, 
förskoleassistent och barnskötare.   
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Reviderad plan för systematiskt kvalitetsarbete (SKA) för 
förvaltningen Förskola & Grundskola 

Förslag till beslut 
Informationen noteras till protokollet 

Beskrivning av ärendet 
Modellen för huvudmannens kvalitetsarbete utvärderas och revideras årligen. Inför 
läsåret 21/22 beslutade ledningsgruppen att göra en större revidering av modellen.  

En ambition var att få SKA-arbetet och det påbörjade utvecklingsarbetet kring 
fokusområdena Matematiskt lärande, Jämställd utbildning och Undervisningens 
kvalitet att samspela bättre. Insatser under introduktionen av fokusområdena 
synliggjorde brister och utvecklingsbehov i kvalitetsarbetet.  

Rektorer uttryckte även svårigheter med att få enhetens och huvudmannens 
kvalitetsarbete att samspela, en begränsad variation av underlag användes och 
huvudmannens tillgång till enheternas dokumentation varierade.  

Den reviderade modellen tar till vara en större mängd underlag och rektorers 
dokumentation i Stratsys ligger till grund för dialog och uppföljning. Tillitsbaserad 
styrning, dialog, distribuerat ledarskap, samarbete och gemensamt lärande utifrån 
vetenskaplig grund är de bärande idéerna i kvalitetsarbetet. 

 
 
Anna Sörensen  

Utvecklingsledare Kvalitet & Utveckling 

 

Bilagor: 



 

KUNGSBACKA KOMMUN 
2 (2)  

  
 

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

 



Plan för det systematiska kvalitetsarbetet Kungsbacka kommun 
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan för det systematiska 
kvalitetsarbetet  

Läsåret 2021-2022 
 

Förskola & Grundskola 

   
 
 
 
 
 

juni 2021 
 

  



Förskola & Grundskola Kungsbacka kommun 
 

2 
 

Innehåll 

1 Mål och Utvecklingsområden 3 
1.1 Läsåret 2020 - 2021.....................................................................................................3 
1.2 Läsåret 2021-2022.......................................................................................................4 

2 Syfte 5 
2.1 Systematiskt kvalitetsarbete - En arbetsprocess som gör kvalitet och likvärdighet 

synlig ...........................................................................................................................5 
2.2 Syfte med Huvudmannens kvalitetsarbete ..................................................................5 
2.3 Mål med Förskola & Grundskolas modell ....................................................................5 

3 Ansvar och roller i kvalitetsarbete 6 

4 Bärande idéer 8 
1.1 Styrning genom tillit .....................................................................................................8 
4.1 Distribuerat ledarskap ..................................................................................................9 
4.2 Dialog ..........................................................................................................................9 
4.3 Organisering för samarbete och gemensamt lärande ................................................10 

5 Årsplanering 11 
5.1 Förvaltningens process för analysarbetet ..................................................................11 
5.2 Underlag tillgängliga för enheternas kvalitetsarbete ..................................................12 

6 Kartläggning och analys i det systematiska kvalitetsarbetet 13 
6.1 Processer ..................................................................................................................14 

7 Dokumentation 15 
7.1 Systemstöd för enheternas dokumentation ...............................................................15 

8 Aktiviteter 16 
8.1 Fokusarbetet och systematiskt kvalitetsarbete ..........................................................16 
8.2 Verksamhetsbesök med seminarier...........................................................................16 
8.3 Förskolor och skolors analyser ..................................................................................16 
8.4 Förväntansdialog och uppföljningsdialog ...................................................................17 
8.5 Huvudmannens analys ..............................................................................................17 

9 Ord och begrepp 19 
9.1 Förbättringsarbetets faser ..........................................................................................19 
9.2 Kvalitet .......................................................................................................................20 
9.3 Likvärdighet ...............................................................................................................20 
9.4 Måluppfyllelse ............................................................................................................20 
9.5 Nulägesanalys ...........................................................................................................21 
9.6 Resultatanalys ...........................................................................................................21 
9.7 Systematiskt kvalitetsarbete ......................................................................................22 
9.8 Uppföljning och utvärdering .......................................................................................22 

10 Referenser 23 



Förskola & Grundskola Kungsbacka kommun 
 

3 
 

1 Mål och Utvecklingsområden  

Under läsåret 2020 – 2021 har utvecklingsområden identifierats i huvudmannens 
analys för målperioderna Övergång och samverkan, Skola och omvärld, samt 
Normer och värden, delaktighet och inflytande. Dessutom har mål för 
fokusområdena jämställd utbildning, matematiskt lärande och undervisningens 
kvalitet tagits fram.  

1.1 Läsåret 2020 - 2021 
Övergång och samverkan. Skola och omvärld 

Förskola 
- Utbildningen ska ge varje barn möjligheter att utforska, ställa frågor och samtala 
om företeelser och samband i omvärlden och på så sätt utmana och stimulera deras 
intresse för hälsa och välbefinnande samt för hållbar utveckling.   

Fritidshem 
- Undervisningen i fritidshemmet ska bidra till att utveckla elevernas intresse för och 
kunskaper om natur, teknik och samhälle genom att ge dem möjligheter att utforska, 
ställa frågor kring och samtala om företeelser och samband i omvärlden. 
Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att använda matematik för att 
beskriva omvärlden och lösa vardagliga problem. Vidare ska undervisningen ge 
eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör 
kan bidra till en hållbar utveckling. Genom att eleverna får vistas i natur och 
samhälle ska undervisningen också stärka deras möjligheter att ta del av ett aktivt 
förenings-, kultur- och friluftsliv i närmiljön.   

-Stärka betydelse i övergångar och samverkan mellan och inom skolformer  

Grundskola 
-Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. Det förutsätter också en 
samverkan med arbetslivet och närsamhället i övrigt. Läraren ska medverka till att 
utveckla kontakter med mottagande skolor samt med organisationer, företag och 
andra som kan bidra till att berika skolans verksamhet och förankra den i det 
omgivande samhället. 

 

Normer och värden. Delaktighet och inflytande  

Rektor leder och organiserar ett systematiskt arbete för ökad jämställdhet och 
trygghet, Huvudmannen följer upp och stödjer rektors arbete för en ökad 
likvärdighet.  

Rektor leder och organiserar ett systematiskt arbete som tar hänsyn till barnets 
perspektiv i planering av undervisning och i beslut som rör barn och elever. 
Huvudmannen följer upp och stödjer rektors arbete för en ökad likvärdighet.  
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Mål på huvudmannanivå – fokusområden 

Verksamhetschefer, Kvalitet & Utveckling samt lektorer erbjuder 
kompetensutveckling och vägleder rektorer och mellanledare i arbetet med att 
utveckla undervisningens kvalitet, jämställd utbildning samt matematiskt lärande 

Jämställd utbildning 
Skolledare och medarbetare har forskningsbaserade kunskaper och verktyg för hur de 
kan bidra till en jämställd förskola och skola som driver arbetet självständigt i sin 
praktik. 

Matematiskt lärande 
Huvudman har skapat förutsättningar, strukturer, modeller och motivation för att, på 
vetenskaplig grund, arbeta med utveckling av ämnet matematik 

Undervisningens kvalitet 
Huvudman har skapat förutsättningar, strukturer, modeller och motivation för att 
arbeta med utveckling av undervisningens kvalitet, på vetenskaplig grund, i förskolor 
och skolor 

1.2 Läsåret 2021-2022 
Mål och utvecklingsområde för läsåret 2021- 2022 beslutas i november 2021. 

 



Förskola & Grundskola Kungsbacka kommun 
 

5 
 

2 Syfte  

2.1 Systematiskt kvalitetsarbete - En arbetsprocess som gör kvalitet 
och likvärdighet synlig 

Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole-och 
skolenheter systematiskt och kontinuerligt ska följa upp verksamheten, analysera 
resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planera och utveckla 
utbildningen. Verksamhetens resultat behöver dessutom följas upp, analyseras och 
bedömas i förhållande till vad vetenskap och beprövad erfarenhet lyfter fram som 
betydelsefullt i genomförandet. Även vid planering och prioritering av 
utvecklingsinsatser är det viktigt att ta hänsyn till aktuell forskning. (Skolverket, 
2015).  

Det systematiska kvalitetsarbetet ska genomsyras av tillit till, förtroende för, 
engagemang och ansvarstagande av alla i hela styrkedjan.  

För att möjliggöra detta har behovet av ett systematiskt kvalitetsarbete på lokal nivå 
betonats. Om detta arbete ska fungera framgångsrikt krävs att varje förskola/skola 
har förmåga att granska sin egen praktik och därefter vidta åtgärder för att åtgärda ev. 
brister. (Liljeberg, 2018). 

2.2 Syfte med Huvudmannens kvalitetsarbete 
Syftet med kvalitetsarbete är att de nationella målen för utbildningen ska uppfyllas. 
Syftet är också att skapa delaktighet och dialog om måluppfyllelsen och om orsaker 
till eventuella brister (Skolverket, 2015). 

2.3 Mål med Förskola & Grundskolas modell  
Målet med modellen för kvalitetsarbetet är att skapa ett förhållningssätt där vi 
undersöker kvaliteten i vår undervisning, nyttjar ett vetenskapligt förhållningssätt för 
att utveckla och tar ansvar för barn/elevers utbildning.  

Huvudmannen och rektors kvalitetsarbete ska samspela och stödja varandras 
processer.    
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3 Ansvar och roller i kvalitetsarbete 

 
Huvudmannens roll i styrkedjan är att planera, följa upp och utveckla utbildningen 
inom hela organisationen.  

För det här arbetet är huvudmannen beroende av underlag från enheterna. 
Huvudmannen ska också stödja enheterna i kvalitetsarbetet och se till att det finns 
förutsättningar att bedriva ett kvalitetsarbete på samtliga enheter i organisationen.  

Rektor ansvarar för det systematiska kvalitetsarbetet på enhetsnivå. I rollen ingår 
också att stödja och skapa förutsättningar för personalens medverkande i 
kvalitetsarbetet. Även barn, elever och deras vårdnadshavare ska ha möjlighet att 
delta i arbetet.  

Viktiga framgångsfaktorer är en kontinuerlig kommunikation och dialog längs hela 
kedjan och deltagande på alla nivåer.  

Huvudmannens ansvar innebär bland annat att fördela resurser och organisera 
verksamheten utifrån lokala förutsättningar samt systematiskt och kontinuerligt 
planera, följa upp och utveckla verksamheten så att de nationella målen kan 
uppfyllas. (Skolverket, 2015). 

 

Vad bör följas upp på huvudmannanivå? 

För att kunna följa upp hur förutsättningarna för och genomförandet av utbildningen 
påverkar måluppfyllelsen är det viktigt att huvudmannen dels genomför egna 
undersökningar, dels samlar in underlag från enheterna. Som ytterst ansvarig för 
genomförandet av utbildningen behöver huvudmannen följa upp måluppfyllelsen och 
likvärdigheten inom alla skolformer och verksamheter. Elevernas kunskapsresultat är 
viktiga att följa upp, framför allt om det finns tecken på att betygssättningen inte är 
likvärdig 

I uppföljning på huvudmannanivå ingår också att sammanställa de synpunkter som 
barn, elever och vårdnadshavare har lämnat på utbildningen genom olika 



Förskola & Grundskola Kungsbacka kommun 
 

7 
 

undersökningar samt genom den klagomålshantering som huvudmannen är skyldig 
att organisera. 

På huvudmannanivå behöver verksamheten analyseras ur ett övergripande 
perspektiv. Det kan t.ex. innebära att analysera variationer mellan enheternas resultat 
och måluppfyllelse, 

Att följa upp undervisningen på enhetsnivå  

På enhetsnivå är det viktigt att rektor följer upp hur arbetssätt och metoder i 
undervisningen påverkar barn och elevers lärande och utveckling. Utgångspunkten är 
de nationella mål och de områden som rektor har beslutat att fokusera i 
utvecklingsarbetet. 

För rektorn är det viktigt att analysera orsaken till skillnader i måluppfyllelse mellan 
olika kön, grupper och klasser eller mellan olika ämnen och målområden i 
läroplanerna. (Skolverket, 2015). 
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4 Bärande idéer 

Det systematiska kvalitetsarbetet inom Förskola & Grundskola förväntas genomsyras 
av tillitsbaserad styrning, distribuerat ledarskap, dialog, samarbete och gemensamt 
lärande. De bärande idéerna utgör styrprinciper för ledning, stöd och stimulans. 
Viktiga framgångsfaktorer är en kontinuerlig kommunikation och dialog längs hela 
kedjan och deltagande på alla nivåer. Barn och elever är särskilt viktiga och har rätt 
att göra sin röst hörd, därför måste de involveras i kvalitetsarbetet och tillfrågas om 
hur de ser på sitt lärande, sina resultat och prestationer i förhållande till vad förskolan 
och skolan erbjuder.  

Nedan förtydligas definitionen av de bärande idéerna, den vetenskapliga grunden 
utgörs bland annat av den forskning som utgör stöd i Förskola & Grundskolas 
skolutvecklingsarbete.  

 

1.1 Styrning genom tillit 
I Tillitsdelegationens betänkande (SOU 2018:47) definieras tillitsbaserad styrning 
enligt följande: 

Styrning, kultur och arbetssätt med fokus på verksamhetens syfte och medborgarens 
behov, där varje beslutsnivå aktivt verkar för att: 

 stimulera samverkan och helhetsperspektiv 

 bygga tillitsfulla relationer 

 säkerställa att medarbetaren kan, vill och vågar hjälpa medborgaren 

Definitionen betonar att tillit inte enbart är en fråga om mjuka värden, som 
organisationskultur och ledarskap, utan lika mycket en fråga hur man styr, utvärderar 
och organiserar verksamheten. Alla i organisationen, oavsett organisationsnivå, har 
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ett ansvar för att aktivt verka för att stimulera samverkan och helhetsperspektiv och 
bygga tillitsfulla relationer. (Sveriges kommuner och regioner, 2021). 

Kungsbackaledaren med fokus på utvecklande ledarskap och vår arbetsplatskultur 
genomsyras av att vi litar på varandra som människor och att vi alla är här för att 
göra det bästa för dem vi är till för. Att leda och styra utifrån tillit kräver mod från 
både chefer och medarbetare. Chefer måste släppa på kontroll och medarbetaren 
behöver ta mer plats, göra egna bedömningar och ta verksamhetsnära beslut. 
(Kungsbacka kommun, 2018). 

4.1 Distribuerat ledarskap  
Distribuerat ledarskap beskriver ledarskapspraktiken i skolor och förskolor som 
kännetecknas av tillit, där medarbetarna är delaktiga och utifrån sina kompetenser 
initierar ledarhandlingar som kan ge stöd åt det lokala förbättringsarbetet. 

Det distribuerade ledarskapet har flera utgångspunkter. Det handlar om individuella 
lärares ledarskap i undervisningen, arbetslagets kollektiva ledarskap i utvecklingen 
av undervisningen och rektors ledarskap i utvecklingen av mellanledares arbete. Det 
handlar också om rektorsgruppens kollektiva ledarskap i utvecklingen av förskolorna 
och skolorna 

Det distribuerade ledarskapet handlar inte om delegering av förutbestämda 
arbetsuppgifter eller utgår från specifika roller som ledare har. Ledarskap är ett 
socialt och relationellt fenomen som kommer till uttryck i samspelet mellan 
människor. Det distribuerade ledarskapet handlar därför mer om hur det i sig kan 
bidra till att utveckla professionella och kollektiva lärandegemenskaper som 
möjliggör för utveckling och lärande (Liljenberg, 2018). 

4.2 Dialog 
Dialoger är ett sätt att fördjupa, problematisera och ge stöd i ett utvecklingsarbete. 
Dialogen är central i kvalitetsarbetet. Den skapar delaktighet och samförstånd om 
resultat, kvalitet och utvecklingsbehov. För att förstå orsaker och samband måste det 
finnas en dialog med barnen och eleverna, mellan rektor och lärare och förskollärare 
och annan personal samt mellan verksamheterna och huvudmannen (Skolverket, 
2013). 

Håkansson & Sundberg (2016) beskriver tio riktningsgivare som är centrala för att 
åstadkomma skolutveckling både på skol- och huvudmannanivå. Flera av dessa går 
att relatera till en tillitsbaserad modell för styrning där dialogen är en viktig del.  

• det professionella kapacitetsbyggandet utvecklas långsiktigt och succesivt 
genom olika former av kollegialt lärande,  

• hur verksamheternas egna specifika förutsättningar och behov behöver vara 
utgångspunkten för utveckling 
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• En undersökande skolkultur behöver en tydlig ledningsstruktur baserad på 
tillit, lyssnande och stödjande.  

Att dialog har en tydlig koppling till tillitbaserad styrning lyfts också av Bringelius 
(2019). Grunden är en hållning där många offentliga organisationer behöver bli 
bättre på att överse med mindre fel och använda dem för lärande, men också bli 
bättre på att agera på allvarliga problem och ta dem vidare för åtgärd. Den 
psykologiska tryggheten i kärnverksamheten är den plattform som är viktigast om vi 
ska lyckas med detta. Två metoder som särskilt sticker ut som tillitsbyggande är 
kollegialt lärande och dialogbaserad uppföljning. 

4.3 Organisering för samarbete och gemensamt lärande  
Jarl m.fl. (2017) jämför icke framgångsrika och framgångsrika skolor. De 
framgångsrika skolorna kännetecknas av en verksamhet som är baserad på 
samordning och samförstånd. Den institutionella profilen är baserad på gemensamma 
normer om samarbete och stöd mellan kollegor, gemensamma föreställningar om att 
elevernas lärande och resultat står i fokus.  

Författarna har identifierat åtta kvaliteter som sannolik förklaring till de kontinuerligt 
förbättrade elevresultatet.  

 Målinriktad ledning 

 Kollektiv organisering av ledningen 

 Målinriktad ledning på förvaltningsnivå 

 Samarbete med fokus på undervisning 

 Höga förväntningar på eleverna 

 Kartläggning och uppföljning av elevernas kunskaper 

 Anpassning av undervisningen 

 Lärarledarskap i klassrummet 

Studien visar att relationen mellan den enskilda skolan och huvudmannen är av stor 
betydelse. De framgångsrika skolorna kännetecknas av ett väl fungerande samarbete 
och stöd samt tydliga krav på uppföljning från huvudmannens sida. 
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5 Årsplanering 

I förvaltningens process för analys (8.5) beskrivs olika aktiviteter och underlag som 
används för att skapa en nulägesanalys. Dessa underlag tas fram internt av olika 
funktioner inom förvaltningen och ifrån offentligt publicerad statistik. Vilka underlag 
som kommer användas behöver kontinuerligt omprövas utifrån bedömd relevans och 
förväntad effekt för det systematiska kvalitetsarbetet. 

Olika funktioner inom Förskola & Grundskola ska också ge stöd till enheternas 
systematiska kvalitetsarbete genom att tillgängliggöra uppgifter som kan användas. 
Det jan handla om betyg, elevers måluppfyllelse eller personella resurser som kan 
vara intressanta i analysarbetet. Det är rektor som avgör vilka underlag som ska 
användas i respektive enhets kvalitetsarbete. Vilka underlag som förvaltningen 
tillgängliggör och på vilket sätt de distribueras kommer utvecklas över tid, beroende 
på behov som uttrycks, samt utifrån förutsättningar att leverera. Inte minst kommer 
utveckling av business intelligence, BI, framöver möjliggöra en enklare och mer 
ändamålsenlig leverans av underlag. 

5.1 Förvaltningens process för analysarbetet 
Aktivitet Beskrivning Månad 
Förberedelse 
förväntansdialog  

Rektorer delar sammanfattande analys, 
utvecklingsområden och metoder/processer i SKA i 
gemensam mall i Stratsys.  

Augusti 

Förväntansdialog Förväntansdialoger genomförs av rektor, VC PO och 
deltagare från kvalitet & utveckling 

Augusti-
september- 

Huvudmannens process för 
nulägesanalys 

- Analys utifrån modellen för nulägesanalys (Skolverket) 
- Beslut i nämnd: sammanfattande analys och 
utvecklingsområden. 

Oktober  

Förutsättningar -personella resurser 
-ekonomiska resurser/resursfördelning 
-barngruppernas sammansättning och storlek.  

November 

Underlag till huvudmannens 
analysarbete 

-Sammanställning anmälningar om kränkande behandling 
och särskilt stöd 
- Uppföljning av skolor och förskolors plan med insatser för 
att förebygga och förhindra kränkande behandling. 
-Sammanställning klagomål  

Januari 

Elevers kunskapsresultat Varje betygssteg räknas  
- Analys av betyg (6-9)  
- Sammanställning av elevers måluppfyllelse 1-5 (V-klass).  
-Sammanställning kartläggningsmaterial förskoleklass och 
bedömningsstöd åk 1 

Januari  

Uppföljning 
förväntansdialoger 

Uppföljning förväntansdialoger genomförs av rektor, VC PO 
och deltagare från kvalitet & utveckling 

Mars-April 

Förutsättningar, offentliga 
uppgifter 

-Öppna jämförelser och Kommunens kvalitet i korthet 
(KKiK). 

April 

Elev och 
vårdnadshavarenkäter 

Sammanställning och analys av elev och 
vårdnadshavarenkäter, huvudman 
LUPP-enkät åk 8, Var tredje år. 

April 

Elevers kunskapsresultat Varje betygssteg räknas  
- Analys av betyg (6-9) och nationella prov (3, 6 0ch 9) 
- Sammanställning av elevers måluppfyllelse 1-5 (V-klass).  

Juni  



Förskola & Grundskola Kungsbacka kommun 
 

12 
 

-Sammanställning kartläggningsmaterial förskoleklass och 
bedömningsstöd åk 1 
 

Verksamhetsbesök och 
seminarier 
 

Nämndens politiker besöker verksamheter och har 
efterföljande seminarier 

November, 
februari, maj 

5.2 Underlag tillgängliga för enheternas kvalitetsarbete 
Underlag Beskrivning Månad 
Förutsättningar  -personella resurser 

- ekonomiska resurser/resursfördelning 
- barngruppernas sammansättning och storlek.  

oktober 

Elev och 
vårdnadshavarenkäter 

Elevenkät åk 5 och 9 vartannat år Skolinspektionen och 
GR. 
VH förskola, självskattning förskola och elevenkät åk 2 GR 
LUPP enkät åk 8 (var tredje år) 

April 

Elevers kunskapsresultat -Sammanställning av betyg (6-9) och nationella prov (3, 6 
0ch 9) 
- Sammanställning av elevers måluppfyllelse 1-5 (V-klass). 
- kartläggningsmaterial förskoleklass och bedömningsstöd 
åk 1 

Januari/Juni  
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6 Kartläggning och analys i det systematiska 
kvalitetsarbetet 

För uppföljning och utvärdering med hög kvalitet och för att kunna bedöma 
måluppfyllelse och identifiera utvecklingsområden krävs olika typer av underlag. 
”En analys blir aldrig bättre än de underlag den bygger på” (Håkansson, 2013).  

Ett vanligt sätt att dela in olika metoder för att skapa underlag är i kvantitativa och 
kvalitativa metoder. Kvantitativa metoder används för att skapa statistiska data, ett 
siffermaterial, medan kvalitativa metoder inriktar sig mot att skapa underlag med 
hjälp av verbala beskrivningar. Det kan dock ibland vara svårt att se en tydlig 
skiljelinje mellan dessa två metoder eller underlag. Insamling och urval av statistiska 
data innehåller kvalitativa inslag medan kvalitativa data kan behöva kompletteras 
med kvantitativa data för att det större sammanhanget ska kunna framträda.  

I det systematiska kvalitetsarbetet behövs flera olika typer av underlag. Det finns 
ingen datainsamlingsmetod som i alla lägen är bättre än någon annan. Valet av metod 
ska styras av vilka mål eller kvaliteter som ska följas upp eller utvärderas. 
(Håkansson, 2013). 

Det kan vara fördelaktigt att, utöver indelningen i kvalitativa och kvantitativa 
metoder, kategorisera underlag utifrån olika nivåer. I Skolverkets modell för 
nulägesanalys beskrivs hur underlag kan ta sin utgångspunkt i individnivå, 
processnivå och strukturnivå (Skolverket, 2021). 

Exempel på dessa är: 
Individnivå 
Dokumentation som synliggör hur det enskilda barnet och/eller barngruppen lär sig, 
sammanställning från enkäter, utvecklingssamtal, barnintervjuer (förskola). Andel 
elever som nått kunskapskraven i olika ämnen, betygsresultat, sammanställningar av 
intervjuer med elever (grundskola). Sammanställning av enheternas resultat och 
måluppfyllelse (huvudman), 

Processnivå 
Sammanställningar av organiserat kollegialt lärande, skattningar i BRUK, 
sammanställningar av pedagogiska planeringar (förskola, grundskola). 
Sammanställningar av uppföljningar och utvärderingar, sammanställningar från 
medarbetarsamtal (huvudman). 

Strukturnivå 
Organisation av pedagogisk planering och reflektion i arbetslag (förskola). Fakta om 
kompetens, behörighet. Beskrivning av lokala organisationen för drift och utveckling 
med processer, roller, mandat och ansvar (förskola, grundskola). Beskrivningar av 
hur arbetsgrupper, nätverk och kompetensutveckling organiseras (huvudman). 

 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/samverkan-for-basta-skola
https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/samverkan-for-basta-skola


Förskola & Grundskola Kungsbacka kommun 
 

14 
 

6.1 Processer 
Styrning och ledning av kvalitetsarbetet innebär att rektorn skapar strukturer och 
rutiner för hur utbildningens resultat ska följas upp, analyseras och bedömas i 
förhållande till de nationella målen. Det är viktigt att rektorn tydliggör hur 
kvalitetsarbetet ska bedrivas på enheten. Redan tidigt i processen behöver rutiner och 
former för kvalitetsarbetet fastställas tillsammans med personalen. 

En modell som kan användas både som ett stöd i processarbetet och för kravet på 
dokumentation är Skolverkets modell för nulägesanalys. Mallen finns för förskola, 
grundskola och huvudman. 
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7 Dokumentation 

Dokumentation visar vad som behöver utvecklas, varför och på vilket sätt. Den 
behövs för att kunna följa kvalitetsutvecklingen över tid och se effekterna av ett 
utvecklingsarbete. Det finns inte någon detaljerad reglering av dokumentationens 
innehåll eller struktur men den ska vara tillräcklig för att kunna ligga till grund för 
analys och beslut om prioriterade utvecklingsinsatser. Dokumentationen ska ge en 
samlad bild av utbildningens kvalitet. 

En viktig del är att ha rutiner för att systematisera och sammanställa dokumentation 
som görs så att den är användbar i analysarbetet. Det kan handla om att utgå från 
frågor som: 

- Vilka planeringar, uppföljningar och beslut behöver finnas dokumenterade 
och på vilket sätt?  

- Hur omfattande behöver dokumentationen vara för att den ska var tillräcklig 
som underlag för analys?  

- Vem ansvarar för att det görs olika typer av dokumentation?  

- När och hur ska olika analyser dokumenteras? 

Förskolan och skolan har redan olika slags dokumentation att tillgå över barnens och 
elevernas lärande och utveckling, i skolan t.ex. individuella utvecklingsplaner, 
studieplaner eller åtgärdsprogram. Dokumentationen knyter samman uppföljning, 
analys och bedömning av åtgärder på individnivå och kan ge underlag för en 
bedömning av verksamhetens kvalitet. (Skolverket 2015). 

7.1 Systemstöd för enheternas dokumentation 
Det är rektor som tillsammans med sin personal utformar och bedömer vilka 
underlag och dokumentation som används i det systematiska kvalitetsarbetet. Olika 
funktioner inom Förskola & Grundskola kan bidra med underlag som rektor kan 
använda sig av. Det kan handla om sammanställningar av betyg och nationella prov 
från elevregistreringssystem, sammanställningar av ekonomiska och personella 
resurser på enhetsnivå och sammanställning av ärenden som rör anmälningar till 
huvudman om kränkande behandling och särskilt stöd. 

I Kungsbacka kommun finns Stratsys som systemstöd för kommunen mål- och 
uppföljningsarbetet. I Stratsys finns ett antal mallar som kan användas som ett stöd 
också i det systematiska kvalitetsarbetet. De grundmallar som är tillgängliga har en 
struktur som passar med de olika modeller som beskrivs i avsnittet Struktur för det 
systematiska kvalitetsarbetet och modeller för analys på förskole- och skolenheter. 
Det är också möjligt att göra anpassningar i grundmallarna så strukturen passar de 
olika enheternas behov. Enheten för Kvalitet och Utveckling kan ge stöd kring 
dokumentationen och för att anpassa strukturen. 
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8 Aktiviteter 

8.1 Fokusarbetet och systematiskt kvalitetsarbete 
Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet pågår det sedan 2020 ett 
förvaltningsgemensamt utvecklingsarbete i tre fokusområden: undervisningens 
kvalitet, jämställd utbildning samt matematiskt lärande. I det systematiska 
kvalitetsarbetet har dessa tre områden kunnat identifieras som mer generella 
utmaningar på många enheter. Dessutom uttryckte Skolinspektionen i sin 
regelbundna kvalitetsgranskning 2019 jämställdhet som ett utvecklingsområde. 

De tre fokusområdena har en tydlig koppling till varandra och mer kompletterar än 
utgör tydliga avgränsningar sinsemellan. Under 2020 har det femåriga 
utvecklingsarbetet påbörjats med flera olika gemensamma insatser. Parallellt med 
dessa har rektorerna på sina enheter också initierat ett utvecklingsarbete. Främst har 
det handlat om att fördjupa förståelse och stärka kompetenserna i fokusområdena och 
påbörja ett kartläggningsarbete. 

De tre fokusområdena och utvecklingsområden i det systematiska kvalitetsarbetet på 
huvudmannanivån har en tydlig koppling till varandra.  

8.2 Verksamhetsbesök med seminarier 
Det är nämnden för Förskola & Grundskola som ytterst är huvudman för 
verksamheterna inom förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem och 
grundsärskola i Kungsbacka. En förutsättning för uppdraget är att ha kunskap och 
förståelse för verksamheternas förutsättningar, arbetsprocesser och resultat. En del i 
detta är att det vid tre tillfällen under året genomförs verksamhetsbesök med 
efterföljande seminarier. Då ges det tillfälle till att ta del av det pågående 
utvecklingsarbete som sker i verksamheterna och kunna ha fördjupade dialoger. 
Utgångspunkten i verksamhetsbesöken är det utvecklingsarbete som den besökta 
enheten för tillfället fokuserar på. 

8.3 Förskolor och skolors analyser 
Det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras och ge en samlad bild av 
utbildningens kvalitet inom enheten. Dokumentationen bör vara tillräcklig för att 
ligga till grund för analys och beslut kvalitet om prioriteringar av utvecklingsinsatser 
(Skolverket, 2015). 

Rektorer organiserar, planerar och genomför enhetens systematiska kvalitetsarbete. 
Varje rektor väljer själv på vilket sätt kvalitetsarbetet dokumenteras. Det gäller val av 
struktur och innehåll men också i vilket format eller vilket verktyg som används 

Enheternas kvalitetsarbete utgör dessutom ett av de viktigare underlagen inför analys 
och bedömning av måluppfyllelse i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. 
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Delar av enheternas dokumenterade systematiska kvalitetsarbete ska därför finnas 
tillgängliga inför förväntansdialogerna i Stratsys (Förskolor och skolors samlade 
analys läsåret 2020 - 2021). 

 Bedömning av måluppfyllelse 

 Enhetens samlade analys 

 Identifierade utvecklingsområden 

8.4 Förväntansdialog och uppföljningsdialog 
Förväntansdialoger i grupp är dels ett effektivt verktyg att nå pedagogiskt ledarskap i 
handling och fokusera på kärnuppdraget dvs ökad måluppfyllelse för barn och elever 
dels också ett viktigt kvalitativt underlag i det systematiska kvalitetsarbetet för enhet 
och huvudmannen. Fokus i dialogerna kommer vara på resultat, bedömning av 
måluppfyllelse, (förslag på) prioriterade mål och pedagogiska ledarhandlingar för 
barn och elevers ökade måluppfyllelse. 

8.5 Huvudmannens analys 
I huvudmannens systematiska kvalitetsarbete utgår det samlade analysarbetet utifrån 
Skolverkets modell för nulägesanalys. Syftet med den är att identifiera relevanta 
insatser som kan skapa bättre förutsättningar för enheterna att höja 
kunskapsresultaten, öka måluppfyllelsen och likvärdigheten. Valet av insatser ska 
bygga på en analys av vilka problemen är och vilka orsakerna till dessa problem är. 
Problemen identifieras utifrån resultat och beskrivningar av den egna verksamheten. 
Problemformuleringarna beskriver områden som huvudmannen har möjlighet att 
påverka och är kopplade till huvudmannens stöd, styrning och utveckling av 
verksamheten och ska vara grundade i verksamheternas/enheternas analyserade 
resultat och måluppfyllelse. Olika antaganden om orsaker till problemen analyseras 
och formuleras. Med utgångspunkt i dessa antaganden om orsaker blir det möjligt att 
identifiera utvecklingsområden och insatser hos huvudmannen som kan åtgärda 
problemen och bidra till förbättrade resultat och fortsatt utveckling av verksamheten. 
 
Nulägesanalysen innehåller fyra steg; nulägesbeskrivning, identifiering av problem, 
antaganden om orsaker och identifiering av utvecklingsområden och insatser. Arbetet 
med nulägesanalysen är inte linjärt. De som arbetar med nulägesanalysen behöver gå 
fram och tillbaka mellan de olika stegen, ändra och utveckla det som redan skrivits 
och på så sätt fördjupa sin förståelse av den egna verksamheten. Arbetet med de olika 
stegen sker simultant och måste få ta tid. Alla steg är viktiga för ett gemensamt 
lärande och i analysen av verksamheten.  
 
I Förskola & Grundskolas samlade analysarbete deltar flera funktioner med resultat, 
dokumentation och kompetens. I huvudmannens process med att ta fram en 
nulägesbeskrivning kommer sammanställningar och analyser av olika underlag ske 
vid olika tillfällen under året. Metoden kommer vara att avgränsa och göra respektive 
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underlag mer hanterbart inför processen med att ta fram en nulägesbeskrivning i 
oktober månad. Det finns ett behov av att metodiskt arbeta med avgränsningar i 
delarna för att röra sig i riktning mot slutsatser rörande helheten (Håkansson 2013). 
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9 Ord och begrepp 

Här har vi samlat ord och begrepp som förekommer i Förskola & Grundskolas 
systematiska kvalitetsarbete. Orden och begreppen används i olika omfattning i 
verksamheterna och kan ses som ett stöd för en gemensam förståelse och samsyn 
kring det systematiska kvalitetsarbetet.   

9.1 Förbättringsarbetets faser 
Förbättringsarbete handlar om hur en skola griper sig an en del av förändringsflödet 
genom ett medvetet planerat arbete som har till syfte att förbättra de delar av 
verksamheten där brister uppmärksammats  

Förbättringsarbetet kan ha sin grund i de inre behoven, det som upplevs inte fungera 
eller som är otillfredsställande. Det kan också ha sin grund i krav som ställs på 
skolan från omvärlden så som föräldrar eller nya förordningar från Skolverket.  

Blossing (2014) beskriver fyra faser i förändringsflödet.  

Initieringsfasen kan beskrivas som en förståelsefas där det nya presenteras och där 
berörda på skolan pratar med varandra om på vilket sätt den föreslagna idén är en 
förbättring och för vem eller vilka.  

Implementeringsfasen består i huvudsak av att idén ska omsättas i praktiken, det är 
den mest arbetskrävande fasen.  

I instutionaliseringsfasen har det nya blivit rutin 

Den sista fasen är spridningsfasen då lärarna på skolan berättar om 
förbättringsarbetet för andra skolor.  

Förbättringsarbetet tar tid vilket synliggörs i figuren
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9.2 Kvalitet  
Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt 
lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska 
kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Allt arbete med 
skolutveckling handlar ytterst om att alla barn och elever ska få goda möjligheter till 
utveckling och lärande i en miljö som ger trygghet samt vilja och lust att lära. 
(Skolverket, 2021) 

9.3 Likvärdighet 
Utbildningen ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet. Alla 
ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha 
lika tillgång till utbildning. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och 
elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. (Skolverket, 2021) 

Rektor ansvarar för att det systematiska kvalitetsarbetet på enhetsnivå och att skapa 
förutsättningar för likvärdighet inom sin enhet.  

Förvaltningen ansvara för det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå och 
att skapa förutsättningar för likvärdighet inom kommunen.  

9.4 Måluppfyllelse 
Det systematiska kvalitetsarbetet ska leda till att de nationella målen för utbildningen 
uppfylls.  

Förskolans läroplan innehåller mål att sträva mot som anger inriktningen på 
förskolans arbete och därmed den förväntade kvalitetsutvecklingen. Graden av 
måluppfyllelse avgörs genom en bedömning i förhållande till hur väl förskolan 
arbetar i riktning mot dessa mål, både utifrån hur väl varje barns förmågor utvecklas 
och i förhållande till de åtgärder förskolan vidtar.  

I läroplanerna för de övriga skolformerna finns flera olika mål. För det första finns de 
övergripande målen för utbildningen. Dessa anger inriktningen på skolans arbete och 
de kunskaper skolan ansvarar för att eleverna inhämtar och utvecklar. Här avgörs 
graden av måluppfyllelse genom en bedömning av i vilken utsträckning 
verksamheten bidrar till att målen nås, både mätt utifrån hur väl elevernas förmågor 
utvecklas och utifrån de åtgärder som vidtas i undervisningen. För det andra finns, 
exempelvis i Lgr 11, mål för de ämnesspecifika förmågor eleverna ska utveckla. 
Dessa mål mäts genom att det finns kunskapskrav som specificerar den kunskap som 
krävs för måluppfyllelse i olika ämnen. Elever som når de kunskapskrav som minst 
ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att utveckla sina kunskaper så långt 
som möjligt utifrån de kunskapskrav som ställs. (Skolverket, 2015). 
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9.5 Nulägesanalys 
Syftet med nulägesanalysen är att identifiera relevanta insatser som kan skapa bättre 
förutsättningar för enheterna att höja kunskapsresultaten, öka måluppfyllelsen och 
likvärdigheten. Valet av insatser ska bygga på en analys av vilka problemen är och 
vilka orsakerna till dessa problem är. Problemen identifieras utifrån resultat och 
beskrivningar av den egna verksamheten. Problemformuleringarna beskriver 
områden som huvudmannen har möjlighet att påverka och är kopplade till 
huvudmannens stöd, styrning och utveckling av verksamheten och ska vara grundade 
i verksamheternas/enheternas analyserade resultat och måluppfyllelse. Olika 
antaganden om orsaker till problemen analyseras och formuleras. Med utgångspunkt 
i dessa antaganden om orsaker blir det möjligt att identifiera utvecklingsområden och 
insatser hos huvudmannen som kan åtgärda problemen och bidra till förbättrade 
resultat och fortsatt utveckling av verksamheten. 
 
Nulägesanalysen innehåller fyra steg; nulägesbeskrivning, identifiering av problem, 
antaganden om orsaker och identifiering av utvecklingsområden och insatser. Arbetet 
med nulägesanalysen är inte linjärt. De som arbetar med nulägesanalysen behöver gå 
fram och tillbaka mellan de olika stegen, ändra och utveckla det som redan skrivits 
och på så sätt fördjupa sin förståelse av den egna verksamheten. Arbetet med de olika 
stegen sker simultant och måste få ta tid. Alla steg är viktiga för ett gemensamt 
lärande och i analysen av verksamheten. 
Analysarbetet utgår från resultat och dokumentation på individnivå – enheternas 
analyserade resultat och måluppfyllelse, processnivå - huvudmannens/förvaltningens 
arbetsprocesser för stöd och styrning och strukturnivå - organisation, styrning och 
ledning på huvudmannanivå. (Skolverket, 2021) 

9.6 Resultatanalys 
Österbergs (2015) resultatanalys har som utgångspunkt att bygga upp kunskap om 
relationen mellan mål, ramar, process och resultat för att kunna analysera det som 
sker i verksamheten utifrån de ramar och förutsättningar som ges. Det som sker i 
processen faller sedan ut i form av olika typer av resultat. 

Österberg modell innehåller kvalitet i tre nivåer: 

 Strukturkvalitet. Mål, ramar, regler och resurser. Resurser kan handla om 
personalen storlek, kompetens, utrustning, lokaler etc. 

 Processkvalitet. Förhållningssätt till verksamheten, arbetssätt, lärande etc. 

 Resultatkvalitet. Grad av uppnående av nationella och lokala mål. 

Resultatanalysen bör utformas så att den fokuserar på överliggande nivås arbete. Till 
exempel ska elevens misslyckande förstås utifrån hur väl lärarna lyckas i sitt 
uppdrag.  

En utvärdering av resultat kan inte stanna vid att konstatera att huruvida målen för 
utbildningen uppnåtts. Resultatanalysen behöver innehålla en analys om varför 
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målen uppnåtts eller ej, vilket innebär att vända blicken mot de förutsättningar och 
processer som bidragit till resultaten.  

9.7 Systematiskt kvalitetsarbete 
En arbetsprocess som gör kvalitet och likvärdighet synlig.  

Syftet med kvalitetsarbetet är att de nationella målen för utbildningen ska uppfyllas. 
Syftet är också att skapa delaktighet och dialog om måluppfyllelsen och om 
orsakerna till eventuella brister. 

Att systematiskt och kontinuerligt följa upp verksamheten, analysera resultaten i 
förhållande till de nationella målen och utifrån det planera och utveckla utbildningen. 
Verksamhetens resultat behöver dessutom följas upp, analyseras och bedömas i 
förhållande till vad vetenskap och beprövad erfarenhet lyfter fram som betydelsefullt 
i genomförandet. Även vid planering och prioritering av utvecklingsinsatser är det 
viktigt att ta hänsyn till aktuell forskning.  

Systematiskt och kontinuerligt innebär att arbetet ska bedrivas strukturerat och 
uthålligt med fokus på en långsiktig utveckling. Varje huvudman och varje förskole- 
och skolenhet måste därför hitta sina former och rutiner för kvalitetsarbetet. 
Utgångspunkten är alltid densamma, att identifiera utvecklingsområden för ökad 
måluppfyllelse i förhållande till de nationella målen. (Skolverket, 2021) 

9.8 Uppföljning och utvärdering     
Enligt Håkansson (2015) är uppföljning och utvärdering två betydelsefulla och 
sammanhängande inslag i ett fungerande systematiskt kvalitetsarbete. De utgör två 
centrala aktiviteter i ett skolsystem där mål- och resultatstyrning utgör 
huvudprincipen. För att få veta något om hur framgångsrik en skola har varit räcker 
det inte med att kontrollera om bestämmelser följs eller inte, Håkansson menar att 
det i första hand handlar om att utifrån kvalificerade underlag bedöma i vilken grad 
som målen uppnåtts och vilka utvecklingsbehov som följer med det. De kvaliteter 
som målen beskriver är det som står i fokus för uppföljning och utvärdering.  
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Sammanfattning av ärendet 
Arbetsmiljöåret 2020 har präglats av arbetet med att erbjuda en säker arbetsplats och arbetsmiljö för 
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Året har förstås inneburit många svårigheter men positiva konsekvenser har varit att vi i stor 
utsträckning utvecklat vårt arbetsmiljöarbete på alla nivåer. Vi har också utvecklat samarbetet 
ytterligare i förvaltningen vilket är en viktig förutsättning för god arbetsmiljö. Genom kommunens 
internrevision och inspektionen från Arbetsmiljöverket kring vårt systematiska arbetsmiljöarbete har vi 
även en bra bas för fortsatt arbetsmiljöarbete.  

Utifrån den uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet som gjorts på enheterna i förvaltningen 
kan vi se flera delar som bör fokuseras fortsättningsvis. 

 Tydligare kommunikation kring kommunens arbetsmiljöpolicy 

 Tydliggörande om vilka arbetsmiljöföreskrifter som gäller för våra olika verksamheter 

 Information om företagshälsan samt kommunens personalvårdsprogram 

 Att utveckla arbetet med friskfaktorer i arbetsmiljön ytterligare 
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ohälsosam arbetsbelastning för medarbetarna. De ser även vikten av att ha en tät dialog och 
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1 Inledning 

Arbetsmiljöarbetet och de åtgärder som vidtagits ska följas upp årligen. Syftet med uppföljningen är att 

säkerställa att planerade åtgärder genomförts, om de haft önskad effekt/resultat. Om åtgärderna inte 

genomförts, eller inte gett önskat resultat, görs en utvärdering om behovet fortfarande finns, och utifrån det 

planeras nya åtgärder framåt. 

Uppföljningen ska utgöra underlag för dialog i LSG, FSG och CSG inom ramen för skyddskommitténs 

uppdrag. 

Uppdraget att följa upp arbetsmiljöarbetet är reglerad i föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete 

2001:1. 
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2 Vårt systematiska arbetsmiljöarbete under året 

Vi har under året fortsatt att arbeta med föregående års mål för det systematiska arbetsmiljöarbetet då arbetet 

med att ta fram kommunövergripande mål blev klart i slutet på oktober. Förvaltningens arbetsmiljömål för 

2020 har av den anledningen varit: 

1. att öka kunskapen inom arbetsmiljö, t.ex avseende kunskap om policies och föreskrifter samt hur vi 

arbetar med SAM; 

2. att mer aktivt arbeta med friskfaktorer i våra verksamheter 

Den partsgemensamma arbetsmiljöutbildningen som påbörjades 2017, avslutades i januari 2020. 

Under pandemin har förvaltningen utvecklat det systematiska arbetsmiljöarbetet kopplat till undersökning av 

arbetsmiljön med riskbedömningar, handlingsplaner och åtgärder. Även samarbetet med de fackliga parterna 

på lokal nivå har tydliggjorts och utvecklats. 

Under året upprättades en aktivitet med syfte att erbjuda rektorerna kompetensutveckling via digitala möten 

med olika HR teman. Utbildningstillfällena presenterades kontinuerligt under verksamhetsåret och rektorerna 

kunde själva välja vilka utbildningstillfällen de ville delta i. Teman har exempelvis varit medarbetarskap, 

olika delar inom arbetsmiljöområdet, lärares arbetstid, användning av våra digitala HR-system och liknande. 

Under hösten 2020 upprättades en handlingsplan för behovsanpassad grundbemanning med syfte att förbättra 

arbetsmiljön för våra medarbetare och öka kvaliteten i förskolorna. Syftet bygger på antagandet att en 

grundbemanning anpassad till verksamheten minskar behovet av tillfälliga vikarier som i sin tur innebär att 

vi har en högre andel erfarna och trygga medarbetare. Utifrån handlingsplanen upprättades även ett APT 

material som man på enheterna kunde använda sig av för att öka medvetenhet och kunskap kring effekterna 

man vill uppnå med behovsanpassad grundbemanning. 

Med bakgrund av den extraordinära situationen som samtliga enheter hanterat under året har förvaltningen 

gjort förenklingar av en del administrativa uppgifter för cheferna i förvaltningen. När det gäller anmälan om 

allvarligt tillbud till Arbetsmiljöverket vid misstänkt eller bekräftad exponering av smitta har en ny rutin 

tagits fram. Den har i korthet inneburit att rektorerna hanterat åtgärderna för att minska smittspridning på 

arbetsstället och administrationen kring händelsen och själva anmälan har gjorts av andra medarbetare i 

förvaltningen samt med hjälp från andra förvaltningar. När det gäller uppföljningen av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet har förvaltningen skapat en enkät som rektor skickat till samtliga medarbetare och som 

förvaltningen sedan sammanställt enligt nedan diagram. Svarsfrekvensen har varit varierande men alla 

medarbetare har alltså haft chansen att medverka i uppföljningen. De enheter som redan hade gjort 

uppföljningen har gjort den på gängse sätt. 

Rektorerna har fått en egen enkät baserat på de kommunövergripande arbetsmiljömålen och i relation till 

deras eget medarbetarskap som chefer. Enkäten visar att rektorerna anser sig ha goda kunskaper inom 

systematiskt arbetsmiljöarbete samt organisatorisk och social arbetsmiljö. De upplever även att de får 

tillräckligt med utbildning genom exempelvis den kommunövergripande digitala utbildningen Kungsbacka 

Bas samt uppskattar regelbundenheten i den utbildningsserie HR anordnar enligt ovan. Rektorerna känner 

också att de har ett gott samarbete med hög tillgänglighet hos stödfunktionerna i förvaltningen. 

2.1 Viktiga händelser under året 

Pandemin och att hantera dess konsekvenser på arbetsmiljön för chefer, medarbetare och elever, har upptagit 

stor del av arbetsmiljöåret 2020. Konsekvenserna har visat sig i riskbedömningar samt åtgärder kopplat till 

att minska smitta och vilka konsekvenser det får på övriga arbetsmiljöområden. Inte minst ställdes nya krav 

på arbetsmiljöarbetet under perioden då samtliga elever inom årskurserna 7-9 gick in i hel - eller delvis 

distansundervisning, både utifrån perspektivet medarbetare och elever. 
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Under 2020 har nämnden granskats av internrevisionen i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Granskningen 

resulterade i en rekommendation till nämnden att tydliggöra vem som ansvarar för åtgärderna i de 

handlingsplaner som tas fram inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Förvaltningens åtgärder 

för att följa rekommendationen kommer att innebära information till samtliga chefsled om vikten av ett 

tydligt ansvar för åtgärder i handlingsplaner. HR-funktionen kommer även regelbundet att kontrollera 

åtgärder som registreras i Stratsys och att dessa en ansvarig person. 

Nämnden har även genomgått en kommunövergripande inspektion från Arbetsmiljöverket, där ett antal 

förskolor har inspekterats. Återkopplingen till nämnden Förskola och Grundskola var att den genomgripande 

utgångspunkten om tillitsstyrning i förvaltningen behöver samordnas med den kontroll som krävs för 

uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Inspektionen anmärkte även på att de 

kommunövergripande arbetsmiljömålen inte brutits ned på förvaltnings- och/eller enhetsnivå. 

Arbetsmiljöverket förordade också att nämnden enas om ett systemstöd för uppföljningen av systematiskt 

arbetsmiljöarbete för att öka möjligheten att utvärdera om arbetsmiljöarbetet leder till förväntade resultat. 
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3 Checklista för årlig uppföljning 

Frågor Svar, Antal 2020 

Ingår systematiskt arbetsmiljöarbete som en 
naturlig del i den dagliga verksamheten? 

 

Medverkar medarbetare och är delaktiga i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet? 

 

Medverkar skyddsombud- och eller 
elevskyddsombud i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet? 
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Frågor Svar, Antal 2020 

Finns kunskap om kommunens 
arbetsgivarpolicy? 

 

Finns kunskap om hur man ska 
rapporter/anmäla tillbud och arbetsolyckor. 

 

Finns kunskap om Kungsbacka kommuns 
regler och rutin för kränkande särbehandling? 

 

Finns kunskap om kommunens policy och 
handlingsplan för en drogfri arbetsplats? 
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Frågor Svar, Antal 2020 

Finns kunskap om vilka föreskrifter, AFS, som 
gäller för verksamheten? 

 

Finns kunskap om personalvårdsprogram Falck 
Healthcare? 

 

Finns kunskap om företagshälsovården? 

 

Genomförs riskbedömning vid planering och 
eller förändring i verksamheten? 
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Frågor Svar, Antal 2020 

Genomförs arbete med friskfaktorer på 
arbetsplatsträffen eller i annat forum? 

 

Genomförs utredning av allvarliga tillbud, 
ohälsa och olycksfall? 

 

Finns skriftlig uppgiftsfördelning för 
arbetsmiljöansvarig chef? 

 

Finns tillräckliga befogenheter, resurser och 
kompetens utifrån uppgiftsfördelningen som är 
genomförd? 
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Frågor Svar, Antal 2020 

Har du som chef tillräckliga kunskaper inom 
systematiskt arbetsmiljöarbete? 

 

Har du som chef tillräckliga kunskaper om 
organisatorisk och social arbetsmiljö? 

 

Har du som chef tillräckliga kunskaper för att se 
till att medarbetarnas arbetsuppgifter och 
befogenheter inte ger upphov till ohälsosam 
arbetsbelastning? 

 

Har du som chef tillräckliga kunskaper om vilka 
åtgärder som behövs för att motverka 
attarbetstidens förläggning leder till ohälsa hos 
medarbetarna? 
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4 Sammanfattande bedömning 

Arbetsmiljöåret 2020 har präglats av arbetet med att erbjuda en säker arbetsplats och arbetsmiljö för alla 

medarbetare i förvaltningen, barn och elever. Fokus har varit åtgärder för att minska smittspridningen och att 

på olika sätt trygga medarbetare, barn, elever och deras vårdnadshavare i en svår och osäker tid. Åtgärderna 

har exempelvis varit kontinuerlig kommunikation, behovsanpassade riskbedömningar, handlingsplaner och 

åtgärder samt att skapa tid för dialog på arbetsplatserna och inte minst med förvaltningens fackliga ombud. 

Året har förstås inneburit många utmaningar men positiva konsekvenser har varit att vi i stor utsträckning 

utvecklat vårt arbetsmiljöarbete på alla nivåer. Vi har också utvecklat samarbetet ytterligare i förvaltningen 

vilket är en viktig förutsättning för god arbetsmiljö. Genom kommunens internrevision och inspektionen från 

Arbetsmiljöverket kring vårt systematiska arbetsmiljöarbete har vi även en bra bas för fortsatt 

arbetsmiljöarbete. 

Utifrån den uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet som gjorts på enheterna i förvaltningen kan vi 

se flera delar som bör fokuseras fortsättningsvis. 

• Tydligare kommunikation kring kommunens arbetsmiljöpolicy 

• Tydliggörande om vilka arbetsmiljöföreskrifter som gäller för våra olika verksamheter 

• Information om företagshälsan samt kommunens personalvårdsprogram 

• Att utveckla arbetet med friskfaktorer i arbetsmiljön ytterligare 

Analysen av den enkätundersökningen som gjorts med rektorerna visar att dessa anser sig ha en god kunskap 

kring systematiskt arbetsmiljöarbete. Rektorerna upplever även att de har goda kunskaper om de 

förordningar som gäller för att motverka att arbetsuppgifter och befogenheter inte ger upphov till en 

ohälsosam arbetsbelastning för medarbetarna. De ser också vikten av att ha en tät dialog och återkoppling 

mellan chef och medarbetare som motverkar att arbetstidens förläggning leder till ohälsa hos medarbetarna. 

Förvaltningen kommer även fortsättningsvis erbjuda kontinuerlig utbildning inom arbetsmiljöområdet till 

våra chefer och skyddsombud. Utbildningarna kommer även att utvecklas i nya format för att skapa en större 

tillgänglighet för alla medarbetare i förvaltningen. 

 

  



 
 

Datum 

2021-06-09 
Diarienummer 

FG 2021-00623 

 
 

 
 

Lars Sundbom 
0300-835240 
Utvecklare 

1 (1)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 
Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 
 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

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      



Vad gör vi i våra 
grundskolor för att 
öka våra elevers 
fysiska 
aktivitet/rörelse 
under skoldagen?



F-6 (21 svarande)



F-6 kommentarer



7-9 (13 svarande)



7-9 kommentarer



Övrigt:



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.  

 
 



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

2021-05-05 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 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. 

 

 



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

2021-05-19 
 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 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 

 



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

2021-06-16 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 84 Dnr 2021-00623 
Initiativärende (KD) för bättre elevhälsa 

Beslut 
Nämnden för Förskola och Grundskola beslutar att bordlägga ärendet till nämndens 
sammanträde den 25 augusti 2021.  

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Förskola och Grundskola har efterfrågat en redovisning av vilka 
projekt som grundskolorna har för att öka elevernas fysiska aktivitet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-06-09 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om nämnden för Förskola och Grundskola 
kan bordlägga ärendet och finner att nämnden bifaller det. 

 

 



 
 

Datum 

2021-08-09 
Diarienummer 

FG 2021-00604 

 
 

 
 

Lars Sundbom 
0300-835240 
Utvecklare 

1 (1)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 
Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 
 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Reviderade kursplaner för grundskolan och grundsärskolan 
 

Förslag till beslut 
Informationen noteras till protokollet 

Sammanfattning av ärendet 
I augusti 2020 beslutade regeringen om reviderade kursplaner för grundskolan, grundsärskolan, 
sameskolan och specialskolan med mer fokus på kunskap och bildning. Planen var att de skulle börja 
gälla den 1 juli 2021, men regeringen beslutade att skjuta på införandet ett år framåt. 

Förvaltningen beskriver förändringarna i stort samt hur implementationen är tänkt för Kungsbackas 
skolor 
 
Beslutsunderlag 
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-08-09 

 

Lars Clemensson  

Verksamhetschef Kvalitet & Utveckling 

 

   



 
 

Datum 

2021-08-09 
Diarienummer 

FG 2021-00939 

 
 

 
 

Lars Sundbom 
0300-835240 
Utvecklare 

1 (1)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 
Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 
 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Betygsresultat vårterminen 2021 
 

Förslag till beslut  

Informationen noteras till protokollet 

Sammanfattning 
Förvaltningen redovisar betygsutfall för vårterminen 2021 samt utfall av sommarskola 2021. En 
fördjupad analys av betygsutfallet kommer ske inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet.  
 

Bilagor 
Tjänsteskrivelse 2021-08-09 

 

 

 

Lars Clemensson  

Verksamhetschef Kvalitet & Utveckling 

 

 



Nya kurs och 
ämnesplaner 
läsåret 
2022-2023



Syftet och det centrala innehållet 
ska vara  i fokus vid planering och 
genomförande av undervisningen.

Kunskapskraven  används när 
läraren gör bedömningar och sätter 

betyg.

Vid bedömning och betygssättning 
behöver  läraren läsa och tolka 

kunskapskraven utifrån syfte och 
centralt innehåll och sätta dem i 
relation till den undervisning som 

bedrivits.

Hur ska 
kursplanerna 
användas??



Därför ska kursplanerna revideras
Målet med revideringen är att kursplanerna ska bli:

• ett bättre arbetsverktyg för lärarna

• ämnets eller ämnesområdets syfte och centrala innehåll ska få ett tydligare fokus 
i undervisningen  

• kunskapskraven ska bli ett bättre stöd när lärarna sätter betyg eller skriver 
omdömen. 

• fakta och förståelse ska betonas mer och innehållet ska anpassas när det gäller 
omfattning, konkretionsgrad och progression. 

• kursplanerna ska också samordnas – både med varandra i grundsärskolan och 
med de reviderade kursplanerna i grundskolan och specialskolan. På så sätt vill vi 
ge skolorna större möjligheter att skapa flexibla lösningar där varje elev får 
undervisning utifrån de kursplaner som ger bäst förutsättningar för lärandet. 

• med bättre kursplaner vill vi också bidra till en högre kvalitet och likvärdighet i 
undervisningen.



Vad förändras i kursplanerna?

Fakta och förståelse har lyfts fram.

Omfattningen av innehållet har setts över så att det matchar 
timplanen.

Betonat grundläggande kunskaper för de yngre 
eleverna

Ökande inslag av analytisk förmåga i takt med att 
eleverna blir äldre-progression!

Kunskapskraven är mindre detaljerade, värdeorden 
färre.



Huvudmannens insatser

• Huvudmannens insatser kommer främst fokusera att 
stödja rektor i att implementera de nya kursplanerna 
för grundskola och grundsärskola.

• Huvudmannen kommer att erbjuda Teamsmöten 1-9 
med fokus på de olika ämnena. Syfte är att lärare från 
olika skolor ska inspirera och lära av varandra. 
Datum – 6/10 el 13/10 (onsdags eftermiddag) samt 
måndag vecka 44 – 1/11 (halvdag)

• Huvudmannens insatser ska utgöra ett komplement till 
det material som Skolverket tar fram



Genomförda insatser
10/12-20 rektorer

• information, planering och samtal – Malin Frykman
Hur kan vi få dessa förändringar att bli en hävstång i arbetet för ökad måluppfyllelse och 
välmående?

21/1-21  rektorer

• Vi arbetar med Skolverkets övergripande material så rektorerna är väl förberedda inför att 
lärarna genomför det

11/2-21 förstelärare

• information, planering och samtal – Malin Frykman
Hur kan vi få dessa förändringar att bli en hävstång i arbetet för ökad måluppfyllelse och 
välmående? – Filmad föreläsning

Mars 2021 - lärare

• Ämnesteams startades upp

21/4 -21 rektorer

• Bakgrunden, vilka är förändringar, hur påverkar ändringarna pedagoger och elever samt hur 
rektor kan stödja processen på bästa sätt – Åsa Hirsh, GU – Filmad föreläsning
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Rektorer

• 9 /9  Fokus Allmänna rådet för Betyg och Bedömning – Teams – Samtal och föreläsning med Anna 
Karlefjärd, KAU - En föreläsning för 1-5- samt en för 6-9-rektorer.

Pedagoger

• Läsåret 21-22 - rektor genomför Skolverkets övergripande modul med sin personal  - Denna har många 
genomfört.

• Huvudmannen arrangerar några digitala träffar (6/10 kl. 15-17, 13/10 kl. 15-17 , 1/11 kl. 9-16) med 
ämnesworkshops mellan Kungsbackalärare. Dessa faciliteras av Kvalitet & Utveckling tillsammans med 
en rektor.

• Läsåret 21-22 -rektor skapar förutsättning för lärarna att genomför Skolverkets ämnesmoduler för sin 
personal

Huvudmannen

• Läsåret 21-22 Ser över stödet i Vklass samt ger instruktioner hur det bäst kan användas

• Kontinuerligt kommer vi bedöma ytterligare behov av stöd fram till de reviderade kursplanerena är 
institutionaliserade  på våra skolor



Ämnesspecifikt material för ändrade kursplaner

• Den 30 september 2021 kommer det ämnessidor med information 
om ändringarna, jämförelsedokument och diskussionsfrågor för 
varje ämne. På sidorna hittar du också kursplanerna och 
kommentarmaterialen.



Skapa förutsättningar för lärarna 
enligt Skolverket rekommendation

Organisera på enheten så att:

• 6–8 timmar för att arbeta med det övergripande 
materialet – Skolverket from januari 2021

• 4 timmar per ämne för det ämnesspecifika 
materialet – Skolverket from mars 2021



Kunskapskrav  svenska år 9 , nuvarande kursplan Kunskapskrav svenska år 9 , ny

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i 
huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. 
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till 
tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse. 
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och 
föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika 
verk. Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess 
upphovsman. Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats 
av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i 
huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. De berättande 
texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt 
dramaturgi med enkel uppbyggnad. Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information 
från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang 
om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Sammanställningarna 
innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i 
huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar. Genom att kombinera olika 
texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i 
huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap. 
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån 
respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i 
huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra 
åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för 
samtalen och diskussionerna framåt. Dessutom kan eleven förbereda och 
genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll 
och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Eleven kan föra enkla och till viss 
del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt 
jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.

Eleven samtalar om och diskuterar varierande ämnen på ett sätt som till viss del utvecklar 
samtalen och diskussionerna. Eleven framför åsikter med till viss del underbyggda argument. 
Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med i huvudsak 
fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. 
Eleven skriver olika slags texter med viss språklig variation, i huvudsak fungerande struktur och 
innehåll samt viss anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer 
språkliga normer på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven läser skönlitteratur och 
sakprosatexter med flyt och visar grundläggande läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven 
olika texter med viss säkerhet. Eleven för enkla resonemang om innehållet i olika texter. Eleven 
visar också grundläggande kunskaper om skönlitteratur och de sammanhang som olika verk 
har tillkommit i. Eleven söker och väljer med viss säkerhet information från olika källor och 
presenterar informationen på ett i huvudsak fungerande sätt, med egna formuleringar, 
ämnesrelaterat språk samt citat och källhänvisningar. Eleven för till viss del underbyggda 
resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven för utifrån 
givna exempel enkla resonemang om några aspekter av språk och språkbruk i Sverige och 
Norden.
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Antal anmälda elever 82

Antal anmälda matte 48

Antal anmälda engelska 31

Antal anmälda svenska 13

Antal anmälda övriga 
ämnen 7

Antal anmälda SVA 29
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Datum 

2021-07-26 
Diarienummer 

FG 2021-00925 

 
 

 
FG Myndighet & Stöd 

Frida Byrsten 
070-265 59 66 
Verksamhetschef 

1 (4)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 
Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 
 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Justitiedepartementet remiss - Kommuner mot brott, KS 2021-00766 
 

Förslag till beslut  
Nämnden för Förskola & Grundskola ställer sig bakom utredningens förslag och har inga ytterligare 
synpunkter att lämna till kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 
Kungsbacka kommun är remissinstans och inbjuden att lämna synpunkter över Justitiedepartementets 
betänkandet Kommuner mot brott (SOU 2021:49). Kommunstyrelsen har bett nämnden för Förskola & 
Grundskola att yttra sig.  

Beslutsunderlag 
FG Myndighet & Stöds tjänsteskrivelse, 2021-07-26 

Kommuner mot Brott (SOU 2021:49) 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 
Regeringen gav 2019 en särskild utredare i uppdrag att utreda kommunens brottsförebyggande arbete. 
I uppdraget ingick att beskriva och analysera verksamheter som kan bidra till det brottsförebyggande 
arbetet, föreslå hur det kommunala ansvaret ska kunna lagstadgas och lämna förslag som bidrar till att 
kommunerna på ett effektivt sätt kan fullgöra sitt ansvar för det brottsförebyggande arbetet.  

Det finns inte någon allmängiltig formell definition av brottsförebyggande arbete. I utredningen tas 
olika definitioner upp och en av dessa är sådana åtgärder som syftar till att påverka omständigheter i 
själva situationen som gör att människor väljer att begå brott (situationell prevention) eller som syftar 
till att minska människors benägenhet att begå brott (social prevention). 

 



 KUNGSBACKA KOMMUN 
 2 (4) 

 

Målet med reformen är att intensifiera och utveckla det brottsförebyggande arbetet och utgångspunkten 
är att kommunen är en viktig aktör i detta och ska ha ett tydligare lagstadgat ansvar.  

I utredningen framgår att kommuner redan idag genomför en mängd brottsförebyggande åtgärder. Det 
skiljer sig dock åt hur kommunerna arbetar och i vilken mån de avsätter resurser för exempelvis en 
samordningstjänst. Utredningen bedömer att det är angeläget att säkerställa att det arbete som bedrivs 
är effektivt och resurser leder till minskad brottslighet och ökad trygghet. Åtgärder som vidtas ska vara 
rätt utifrån problembild och bedrivas kunskapsbaserat och samordnat. Det konstateras även att 
förutsättningarna för kommunerna är mycket olika och att kommuner därför måste ges stort utrymme 
att själva avgöra vilka åtgärder som ska vidtas. Därför föreslås att det genom en särskild lag ska 
regleras vilka krav som ställs på kommunernas brottsförebyggande arbete men inte vilka åtgärder som 
ska göras. Genom lagstiftning blir kommunerna skyldiga att arbeta brottsförebyggande och det skapas 
förutsättningar för ett effektivt och kunskapsbaserat arbete. Lagen föreslås heta Lagen om kommuners 
ansvar för brottsförebyggande arbete och träda i kraft den 1 januari 2023. 

Förslaget innebär i korthet att kommunerna ska ta fram en lägesbild som beskriver brottsligheten och 
dess konsekvenser inom kommunens geografiska område. Det ska även ingå en analys av bland annat 
orsakerna till de problem som identifieras. Utifrån lägesbilden och kunskap om verkningsfulla åtgärder 
ska kommunen ta fram en åtgärdsplan vilken ska följas upp och utvärderas. Kommunen ska också 
ansvara för lokal samordning och ska samverka med andra aktörer som Polismyndigheten i arbetet och 
verka för samverkansöverenskommelser. Ett råd med relevanta aktörer ska finnas kring strategiska 
brottsförebyggande frågor. Kommunen ska ha en samordningsfunktion för det brottsförebyggande 
arbetet och kommunstyrelsen ska ansvara för att leda det brottsförebyggande arbetet. 
Brottsförebyggande rådet (Brå) blir ansvarig för att följa upp kommunernas arbete enligt den nya 
lagen.   

I förslaget övervägs också alternativen att styra genom exempelvis mål- och inriktningsdokument eller 
genom överenskommelser istället för att lagreglera kommunernas skyldigheter. Detta skulle då inte 
inskränka på det kommunala självstyret men bedöms ha nackdelen att arbetet inte är långsiktigt, 
kommunernas arbete fortsätter skilja sig åt och att det blir svårare att säkerställa arbetet inte bedrivs 
effektivt. 

Utredningen föreslår stöd till kommunerna i form av möjlighet att ansöka om bidrag till 
brottsförebyggande åtgärder genom Brå. Samt att Brå även ska ge strategiskt kunskapsstöd till 
kommunerna för att uppfylla den nya lagens krav. Länsstyrelserna ska utveckla sitt operativa stöd till 
kommunerna.  

Förslaget förväntas innebära ett förbättrat förebyggande arbete mot brottslighet vilket ger 
samhällsekonomisk vinning som dock är svår att uppskatta. Förslagen förväntas ge ökade kostnader i 
form av arbetsinsats för att ta fram lägesbild, åtgärdsplan, fortbildning samt samverkan och råd samt 
lönekostnad för samordnare. I förslaget ska ersättning utgå genom att anslaget för 
kommunalekonomisk utjämning höjs.  
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Skolans roll i det brottsförebyggande arbetet 

I utredningen framgår att misslyckas i skolan är en stor riskfaktor för framtida kriminalitet. Skolan är 
också en arena där barn och ungdomar kan utsättas för brott. I skolan finns också en möjlighet att 
identifiera barn och unga som riskerar att inleda ett kriminellt beteende. Skolan, fritidshemmet och 
förskolan är också viktiga arenor för att förankra normer och värden och på så sätt förebygga att barn 
senare i livet begår brott.  

I nämnden för Förskola & Grundskolas kärnuppdrag, som styrs av skollagen och dess förordningar och 
läroplanerna, ingår att förankra respekt för mänskliga värden och demokratiska värderingar och att alla 
barn ska utvecklas, lära och lyckas i skolan. Hela förvaltningens uppdrag utgår ifrån detta. Genom att 
fokusera på kärnuppdraget bidrar nämnden alltså till störst nytta i det brottsförebyggande arbetet. 
Utöver detta finns pågående samverkan med specifik fokus på att förhindra brott. Förvaltningen är 
representerad i det lokala Brå där samverkan sker mellan förvaltningarna och polis i olika 
brottsförebyggande frågor. Det finns också ett nära samarbete med lokalpolisen och kommunens 
högstadieskolor. Utifrån samverkan mellan polis och kommun har ett antal medborgarlöften tagits 
fram vilka utgår ifrån invånardialoger. En av dessa rör det narkotikapreventiva arbetet där skolan ingår 
som part och det finns exempelvis insatser för att sprida information till föräldrar.  

Det finns andra exempel på samverkan och aktivt arbete med brottsförebyggande arbete inom 
nämndens ansvarsområde. Tillsammans med polis och socialtjänst finns framtagen rutin som tydliggör 
hur anmälan till polis och socialtjänst ska gå till och hur skolorna ska agera om barn och elever utsätts 
för eller utsätter andra elever för brott. I enlighet med skollagen har alla barn och unga rätt att vistas i 
en trygg miljö med studier och därför har skolorna också ett systematiskt arbete mot kränkande 
behandling och diskriminering. I kommunen finns även SSPF -Socialtjänst-Skola-Polis-Fritid som är 
ett forum för informationsutbyte med syftet att fånga upp barn och unga i riskzon för kriminalitet. 
SSPF i Kungsbacka består av socialsekreterare, polis, rektorer och personal som arbetar med ungas 
fritid inom kommunen. Samverkan ska leda till snabbare beslutsvägar och samordning.  

Kartläggningar av nuläget vad gäller kränkningar görs regelbundet lokalt på skolor och förskolor. Det 
kan också göras lokala uppföljningar kring trygghet och studiero. Dessa ligger sedan till grund för det 
lokala arbetet för att motverka kränkningar och skapa en trygg miljö. Kommunen samlar in 
information om bland annat ungas upplevda trygghet genom att var tredje år genomföra 
undersökningen Lupp, Lokal uppföljning av ungdomspolitiken.  

Vad gäller tryggheten på skolor och förskolor är det framförallt viktigt att det finns ett lokalt 
systematiskt arbete med dessa frågor som bygger på verksamhetens förutsättningar och behov. Vid 
bredare insatser på flera skolor i samverkan med andra aktörer övervägs alltid om insatsen bottnar i 
beprövade metoder som visat sig ge önskat resultat.  

 

Förvaltningens bedömning 
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Utredningen bedömer att åtgärderna som föreslås kan ge ökad likvärdighet på nationell nivå och ökad 
effektivitet i det brottsförebyggande arbetet. Sammanfattningsvis bedömer förvaltningen att 
utredningens förslag till stora delar överensstämmer med nuvarande arbetssätt i kommunen och kan 
inte se några hinder. Förslaget innebär krav på att kommunen ska arbeta systematiskt med det 
brottsförebyggande arbetet vilket överensstämmer med övrigt kvalitets- och utvecklingsarbete som 
bedrivs inom exempelvis undervisningen. Åtgärder ska bygga på kartläggningar och kunskaper om 
olika insatsers verkningsgrad och följas upp regelbundet. Genom att tydliggöra kommunernas ansvar 
och stärka stödet från andra aktörer kan arbetet antagligen komma att utvecklas och prioriteras. 

För nämndens del är det viktigt att fortsätta prioritera förskolan och skolans kärnuppdrag kring att 
förankra mänskliga värden och demokratiska värderingar och att alla barn ska lyckas i skolan. 
Förslagen förväntas inte ge någon stor påverkan på förvaltningens resurser eller arbetssätt sett ur ett 
helhetsperspektiv då den största andelen resurser som riktas till insatser som kan vara 
brottsförebyggande bedrivs inom skollagens uppdrag lokalt på enheterna och påverkas inte direkt av 
förslaget.  

 

 

Maria Andersson     Frida Byrsten 

Förvaltningschef     Verksamhetschef Myndighet och Stöd 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Yttrande över motion från Carita Boulwén (SD) om handlingsplan för suicidprevention 
(KS 2021-00322) 
 

Förslag till beslut  
Nämnden för Förskola & Grundskola föreslår att kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad 
med hänvisning att det pågår ett arbete med att ta fram en kommunövergripande plan för 
suicidprevention vilken ska vara klar hösten 2021. 
 

Paragrafen justeras omedelbart.  

Sammanfattning av ärendet 
Sverigedemokraterna föreslår i en motion att Kungsbacka kommun bör ta fram en 
kommunövergripande handlingsplan för suicidprevention. I motionen framgår att en undersökning 
visar att många kommuner inte har kommunövergripande handlingsplaner och att Kungsbacka 
kommun är en av dessa.  

Region Halland har tagit fram en regional handlingsplan för suicidprevention baserat på den nationella 
handlingsplanen. Nämnden för Förskola & Grundskola har den 21 april 2021 tagit beslut om att ställa 
sig bakom den regionala handlingsplanen. Kommunledningsgruppen har beslutat att ge förvaltningen 
för Kultur och Fritid i uppdrag att arbeta fram en kommunal handlingsplan. Arbetet pågår och planen 
omfattar förvaltningen för Förskola & Grundskola, Kultur & Fritid, Individ och Familjeomsorg samt 
Gymnasium & Arbetsmarknad. Det finns därmed redan ett pågående arbete med att ta fram den plan 
som yrkas på i motionen. 

Beslutsunderlag 
FG Myndighet & Stöds tjänsteskrivelse, 2021-07-10 

Sverigedemokraternas motion Handlingsplan för suicidprevention, 2021-03-07 

Begäran om yttrande, 2021-04-08 

Protokollsutdrag NFG § 54, 2021-04-21 
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

Maria Andersson     Frida Byrsten 

Förvaltningschef     Verksamhetschef Myndighet och stöd 
         



	
	
Motion	om	handlingsplan	för	suicidprevention																																																				Kungsbacka	210307	
	
	
Enligt	siffror	från	Nationellt	Centrum	för	Suicidforskning	och	Prevention	(NASP)	så	tog	1588	
människor	i	Sverige	sitt	liv	under	2019.	Utöver	det	begår	ca	15.000	varje	år	försök	till	självmord,	ca	
150	000	har	allvarliga	självmordstankar.	
	
I	Halland	försöker	varje	år	ca	550	hallänningar	ta	sina	egna	liv,	varav	ca	50	lyckas.	
	
Självmord	är	den	vanligaste	dödsorsaken	för	män	mellan	15	och	44	år.	Kvinnor	begår	fler	
självmordsförsök	än	män.	Bland	45-65	åringar	är	självmord	den	vanligaste	dödsorsaken	(gäller	både	
kvinnor	och	män)		
	
Varje	fall	av	självmord,	försök	till	självmord	är	en	tragedi	för	den	enskilde,	för	deras	anhöriga	och	för	
samhället,	och	vi	i	Kungsbacka	måste	göra	vad	vi	kan	för	att	förhindra	att	människor	hamnar	där.	
	
Sverige	har	sedan	ett	riksdagsbeslut	2008	antagit	nationella	strategier	för	suicidprevention,	men	har	
inte	gett	önskat	resultat.	
	
De	nationella	strategierna	är	
	
1	Insatser	som	främjar	goda	livschanser	
2	Minskad	alkoholkonsumtion	i	befolkningen	och	i	högriskgrupper	för	självmord	
3	Minskad	tillgänglighet	till	medel	och	metoder	för	självmord	
4	Självmordsprevention	som	hantering	av	psykologiska	misstag	
5	Medicinska,	psykologiska	och	psykosociala	insatser	
6	Spridning	av	kunskap	om	evidensbaserade	metoder	för	att	minska	självmord		
7	Kompetenshöjning	av	personal	och	andra	nyckelpersoner	i	vård	och	omhändertagande	av	personer																	
med	självmordsproblematik	
8	Händelseanalys	av	Lex	Maria-	anmälningar	
9	Stöd	till	frivilligorganisationer	
	
Organisationen	Suicide	Zeros	nyligen	genomförda	kartläggning	visar	att	Kungsbacka	är	en	av	de	233	
kommuner	i	landet	som	saknar	kommunövergripande	handlingsplaner	för	förebyggande	av	
självmord.	
	
Den	visar	också	skrämmande	nog	att	ca	30	procent	av	de	kvinnor	och	ca	42	procent	av	de	män	som	
varje	år	väljer	att	själva	avsluta	sina	liv	har	haft	långvarig	kontakt	med	sina	respektive	kommuners	
socialtjänst…	
	
Vi	i	Sverigedemokraterna	anser	att	det	är	av	största	vikt	att	Kungsbacka	kommun	arbetar	fram	en	
handlingsplan	för	suicidprevention.		
	
Ett	förebyggande	arbete	berör	flertal	delar	av	den	kommunala	verksamheten	som	exempelvis	skola,	
socialtjänst,	omsorgen	mm.	
	



	
	
Med	anledning	av	ovanstående	föreslår	Sverigedemokraterna	i	Kungsbacka	fullmäktige	besluta	
	
	
-Att	Kungsbacka	kommun	tar	fram	en	handlingsplan	för	suicidprevention	
	
Sverigedemokraterna	Kungsbacka	genom	
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§ 134 Dnr 2021-00322 

Remittering av motion från Carita Boulwén (SD) om handlingsplan för 
suicidprevention 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till nämnden för Kultur & 

Fritid, nämnden för Individ & Familjeomsorg, nämnden för Förskola & Grundskola 

samt nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad för yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 

Carita Boulwén (SD) har inkommit med en motion om att kommunen ska ta fram en 

handlingsplan för suicidprevention. Motionen anmäldes på kommunfullmäktiges 

sammanträde den 9 mars 2021. Kommunfullmäktige beslutade på sammanträdet att 

remittera motion till kommunstyrelsen för vidare beredning 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige 2021-03-09, § 37 

Motion från Carita Boulwén (SD), 2021-03-09 

Beslutsgång 

Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 

kommunledningskontorets förslag, och att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller 

det. 
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§ 37 Dnr 2021-00322 

Anmälan av motion från Carita Boulwén (SD) handlingsplan för 
suicidprevention 

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar motion till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Carita Boulwén (SD) har inkommit med en motion om att kommunen ska ta fram en 

handlingsplan för suicidprevention. 

Beslutsunderlag 

Motion från Carita Boulwén (SD), 2021-03-09 

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan remittera 

motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att 

kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 



Begäran om yttrande 

Ärenderubrik Motion – Handlingsplan för suicidprevention 

Kommunstyrelsens diarienummer KS 2021-00322 

Begäran om yttrande avser Nämnden för Kultur & Fritid 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 
Nämnden för Förskola & Grundskola 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 

Svar till kommunstyrelsens diarium senast 2021-07-02 

Direktiv/Övrigt - 
 



Från: kommun@kungsbacka.se 
Skickat: den 8 april 2021 10:55 
Till: Kultur & Fritid; Individ & Familjeomsorg; Förskola Grundskola; Gymnasium 

& Arbetsmarknad 
Ämne: Begäran om yttrande - Motion om handlingsplan för suicidprevention (KS 

2021-00322) 
Bifogade filer: (Sverigedemokraterna) (Motion) Handlingsplan för suicidprevention.pdf; 

Beslut-202100322-KS-§ 37.pdf; Beslut-202100322-KS-§ 134.pdf; Begäran 
om yttrande - Kultur & Fritid, Individ & Familjeomsorg, Förskola & 
Grundskola, Gymnasium & Arbetsmarknad.pdf 

 

Begäran om yttrande 

Ärenderubrik 

Motion – Handlingsplan för suicidprevention 

Kommunstyrelsens diarienummer 

KS 2021-00322 

Begäran om yttrande avser 

Nämnden för Kultur & Fritid 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 
Nämnden för Förskola & Grundskola 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 

Svar till kommunstyrelsens diarium senast 

2021-07-02 

  

Hälsningar 
Kristian Egstedt  
Registrator 
______________________ 

Kungsbacka kommun 
Kommunledningskontoret 
0300-83 43 19 
kristian.egstedt@kungsbacka.se 

mailto:kristian.egstedt@kungsbacka.se


www.kungsbacka.se 
www.facebook.com/kungsbackakommun 
Värna om miljön! Behöver du skriva ut det här meddelandet? 

http://www.kungsbacka.se/
http://www.facebook.com/kungsbackakommun
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Bedriva modersmålsundervisning genom fjärrundervisning 
 

Förslag till beslut  
Fjärrundervisning får bedrivas inom ämnet modersmål. 

Beslut om att använda fjärrundervisning i grundskolan enligt 21 kap skollagen i ämnet modersmål 
delegeras till förvaltningschef.  

Sammanfattning av ärendet 
Skolhuvudmän ska enligt vissa förutsättningar bedriva modersmålsundervisning för elever i 
grundskolan. Då elevgrupperna på enskilda skolor kan vara små och det i vissa ämnen är svårt att få 
tag i lärare är det aktuellt att i vissa fall erbjuda undervisningen genom fjärrundervisning för att 
möjliggöra att eleverna får ta del av undervisningen. Förvaltningen föreslår att beslut om att bedriva 
fjärrundervisning under en period vid en viss skolenhet delegeras till förvaltningschef.  

Beslutsunderlag 
FG Myndighet & Stöds tjänsteskrivelse, 2021-07-05 

Beslutet skickas till 
- 

Beskrivning av ärendet 
Från och med 1 juli 2021 gäller nya bestämmelser kring fjärr- och distansundervisning i grundskolan. 
Dessa regler är inte kopplade till covidsituationen. Fjärrundervisning innebär en interaktiv 
undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik där lärare och elever är 
åtskilda i rum men inte i tid (1 kap. 3 § skollagen). Distansundervisningen är lik fjärrundervisningen 
förutom att vid distansundervisningen är elever och lärare åtskilda i både rum och tid. 

Möjligheten att bedriva fjärrundervisning är begränsad till vissa ämnen och årskurser. Enligt skollagen 
är det nu möjligt att bedriva fjärrundervisning i åk 1-6 i ämnet modersmål, i åk 4-6 modersmål och 
moderna språk och för åk 7-9 samtliga teoretiska ämnen det vill säga engelska, matematik, moderna 
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språk, modersmål, naturorienterande ämnen (biologi, fysik och kemi), samhällsorienterande ämnen 
(geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap), samiska, svenska, svenska som 
andraspråk, teckenspråk och teknik. Fjärrundervisning får alltså inte användas i de praktisk-estetiska 
ämnena bild, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, musik, rörelse och drama och slöjd och, 
inom grundsärskolan, inte heller i ämnesområden.  

Det har varit möjligt att bedriva fjärrundervisning för ämnet modersmål tidigare. Det finns vissa språk 
där elevunderlaget på enskilda skolor i kommunen är litet eller där det inte gått att rekrytera behöriga 
lärare. För samiska är det också aktuellt att undervisningen bedrivs genom entreprenadavtal med annan 
utförare. Innan beslut om fjärrundervisning tas så övervägs möjligheten till närundervisning genom att 
exempelvis elever från olika skolor samlas på vissa skolor.  

Huvudregeln i skolan är att närundervisning och fjärrundervisning ska utgöra ett nödvändigt undantag. 
Fjärrundervisning kan få förekomma om det inte går att få tag i behörig lärare eller om elevunderlaget 
är för litet.  

Huvudmannen får besluta om fjärrundervisning om det inte finns någon lärare inom huvudmannens 
skolenhet som uppfyller skollagens krav på legitimation och behörighet och huvudmannen trots 
upprepade ansträngningar inte har lyckats anställa en sådan lärare. Enligt skollagen kap 2 § 13 ska 
undervisning bedrivas av lärare som har legitimation. Det är tillräckligt att det för den aktuella 
utbildningen inte finns någon legitimerad och behörig lärare att tillgå vid den aktuella skolenheten. För 
modersmål kan en obehörig lärare få bedriva fjärrundervisning om läraren är lämplig att bedriva 
undervisningen och i så stor utsträckning som möjligt har en utbildning som motsvarar den utbildning 
som är behörighetsgivande.  

Huvudmannen får också besluta om fjärrundervisning om elevunderlaget vid en viss skolenhet är så 
begränsat att det leder till betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen att 
erbjuda närundervisning. Lagstiftaren har dock uttryckt att fjärrundervisning inte får användas som ett 
led i att minska kostnaderna för undervisningen. Som huvudregel bör organisatoriska eller ekonomiska 
svårigheter för huvudmannen anses föreligga vid ett elevunderlag på färre än fem elever och 
förutsättningarna att ta sig mellan skolor i närområdet inte kan ske på ett enkelt sätt.  

Deltagande elever ska befinna sig i skolenhetens lokaler, fjärrundervisning får alltså inte ske i hemmet. 
En lämplig handledare ska också finnas närvarande under lektionen där eleverna befinner sig. 
Handledaren behöver inte ha lärarbehörighet men har samma befogenheter i ordningshänseende som 
en lärare.  

Eleven har vid fjärrundervisning samma rätt till stöd som vid närundervisning.  

Det är huvudmannen för undervisningen som fattar beslut om fjärrundervisning för högst ett läsår åt 
gången. Beslutet ska dokumenteras och anmälas till Skolinspektionen.  
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1 Möjligheter, utmaningar och förändringar inför 2022, 
Plan 2023-2024 

 

Nämndens möjligheter, utmaningar och förändringar 2022, Plan 2023-2024 
Budget i balans 2022 

 

Möjligheter 

Kungsbacka kommun är en välmående kommun. Generellt sett har barn och elever goda socioekonomiska 
uppväxtvillkor, vilket utgör en god grund för hälsa och lärande.  

Förskola & Grundskola har efter flera års god ekonomisk hushållning väl inarbetade rutiner för enheternas 
arbete för budget i balans. Det finns ett stort intresse från cheferna, och ett stort stöd från ekonomi-avdelningen, 
att arbeta för en hållbar ekonomi. De senare årens överskott har byggt upp en resultatfond, som ger goda 
förutsättningar för de utmaningar som väntar 2021 och 2022. Med en god ekonomi finns goda förutsättningar att 
fokusera på att utveckla verksamheterna för att alltfler barns och elevers ökade måluppfyllelse. 

Generellt har Förskola & Grundskola goda resultat. Det gäller många delar i barns, elevers och vårdnadshavares 
bedömning av verksamheterna, och också elevernas kunskapsresultat. Det är dock alldeles för många elever som 
lämnar grundskolan utan möjlighet att gå vidare till ett nationellt gymnasieprogram. 

 

Utmaningar 

Det är nämndens uppgift att alla barn och elever ska lyckas, genom att nå så långt som möjligt i sin 
kunskapsutveckling. Det faktum att över 100 elever varje år avslutar grundskolan utan att vara behörig till ett 
nationellt gymnasieprogram är Förskola & Grundskolas största utmaning. Var och en av dessa elever innebär ett 
misslyckande för skolan. Det krävs ett radikalt nytänkande kring skolans arbetssätt och arbetsformer för att 
utöka möjligheterna att möta varje elevs behov. 

Utbildningen syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers 
utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. 

Vi ser fortfarande att ungdomars psykiska hälsa är en utmaning som vi behöver arbeta med. Alla inom 
verksamheten har ett ansvar för att barn och elever ska kunna lära, må bra och utvecklas. Målet är att skapa en 
så positiv skolsituation som möjligt för barnet eller eleven. Hälsofrämjande arbete handlar om att stärka eller 
bibehålla barns och elevers fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Skolan och förskolan ska 
uppmärksamma hälso- och livsstilsfrågor och sträva efter en social gemenskap som ger trygghet och lust att 
lära. 

För ökad måluppfyllelse krävs skickliga pedagoger. Sveriges skolor står i eller inför en lärarbrist som kräver 
omfattande åtgärder för att inte negativt påverka barns och elevers rätt till en god utbildning. 
Kompetensförsörjningsutmaningen behöver mötas på flera sätt. Dels genom att attrahera nya skickliga 
pedagoger och genom kompetensutveckling för befintliga pedagoger. Skolans traditionella roller och 
organisation behöver förändras, så att nya yrkeskategorier kompletterar pedagoger och möjliggör att deras 
arbetstid kan fokusera på undervisning av hög kvalitet. 

Skickliga pedagogers undervisning har hög kvalitet som har vetenskaplig grund och förankring i beprövad 
erfarenhet. För att upprätta och utveckla undervisningens kvalitet behöver pedagoger samarbeta och lära 
tillsammans. 
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Skolan ska vara likvärdig och alla barn och elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet. Därför behöver 
undervisningen utvecklas för att tillgodose såväl pojkar som flickor, som ska ha lika stora möjligheter att nå så 
långt kunskapsmässigt som möjligt. Oavsett kön eller socioekonomisk bakgrund har alla elever rätt att nå så 
långt som möjligt. 

Med kommunens ökade befolkningsmängd följer ett ökat behov av utbildningsplatser. För att så långt det är 
möjligt värna att de ekonomiska resurserna användas till det nära arbetet med barnens och elevernas lärande, 
behöver utökning av skollokaler hållas på minsta möjliga nivå. Det innebär etablering av nya arbetssätt och 
arbetsformer, i befintliga lärmiljöer såväl inomhus- som utomhus, ska användas på effektiva sätt. 
 

Förändringar på kort sikt  
Lagom till läsårsstart i augusti 2021 öppnar en ny stor fristående grundskola i centrala Kungsbacka, 
Internationella engelska skolan. Här kommer inledningsvis 700 elever, fullt utbyggd drygt 900 elever, gå i 
grundskolan. De kommunala skolorna behöver snabbt då ställa om sina inre organisationer utifrån förändrat 
elevantal för att ha budget i balans. 

Under den pågående Corona-pandemin har elever, främst på högstadiet, undervisats helt eller delvis via fjärr- 
och distansundervisning. Det behöver följas upp om detta inneburit några (negativa) effekter på elevernas 
lärande. I sådant fall behöver kompensatoriska insatser planeras och genomföras. Det finns också anledning att 
undersöka hur de restriktioner som finns under pandemin, om att vara hemma med även lindriga 
förkylningssymtom, har lett till att elevernas lärande påverkats av mindre undervisning. 

 

Förändringar på lång sikt 
Just nu genomförs en rad nationella utredningar som kan komma att medföra betydande förändrade 
förutsättningar för svensk skola på längre sikt. Bland annat pågår en statlig utredning om förstatligande av 
svensk skola. Flera av de utredningar som genomfördes under 2020 pekade på behov av en mer en regional 
närvaro av den statliga styrningen. 

Nationell och lokal styrning behöver organiseras för att skapa goda förutsättningar för lärande. Skolans uppdrag 
och mål är att 100% av alla barn och elever ska nå kunskapskraven. Var och en ska nå så långt som möjligt 
utifrån sina individuella förutsättningar, men alla ska åtminstone vara behöriga till nationellt gymnasieprogram 
efter avslutad grundskola. För att utveckla undervisningen, och nå målet, behöver arbetssätt och arbetsformer 
ständigt utvecklas. Utvecklingsarbetet ska vila på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. 

1.1 Omvärlden 
Nämndens omvärldsanalys 
 

Statens budget 2021  
Riksdagen beslutade om statens budget för 2021 den 25 november 2020. I statens budget finns det ett antal 
poster som påverkar Förskola & Grundskolas verksamhet. I urval beskrivs ett antal av dessa nedan: 

Förändring statsbidrag 
Likvärdighetsbidraget (Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling) förstärks för att uppgå till en 
sammantagen nivå på cirka 6,2 miljarder kronor 2021. Anslagsnivån beräknas vara densamma även för 2022 
och 2023. Ett antal riktade statsbidrag tas bort och uppgår i stället i det statliga stödet för stärkt likvärdighet och 
kunskapsutveckling. 
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I budgeten framgår ett antal förändringar i det statliga stödet för 2021, bland annat mer riktade satsningar till 
skolor i områden med socioekonomiska utmaningar. De riktade satsningar ska bl a gå till förbättrad arbetsmiljö 
och arbetsvillkor för lärare i utsatta områden. Dessutom finns budgetposter som är mer generella exempelvis en 
tillfällig allmän förstärkning för ökad undervisningstid, mer läxhjälp och bättre arbetsmiljö för lärare. Dessutom 
en Ökad satsning på läxhjälp och lovskola, språkutveckling i förskolan och samt införande av 
professionsprogram för förskollärare, lärare och rektorer. För att kunna finansiera dessa insatser halveras 
statsbidraget för fler lärarassistenter 

Den sammantagna effekten av det statliga stödet verkar för Kungsbacka hamna på ungefär samma nivå som 
föregående år. 

 

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

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

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

Samlad bedömning av omvärldsanalysens påverkan för verksamheten i Kungsbacka 
Skolan står inför många förändringar de kommande åren och det skulle behövas en långsiktig och stabil politisk 
linje från statens sida. Men det politiska läget, de oklara budskapen och de snabba statliga förändringarna, 
skapar en osäkerhet som försvårar arbetet med att få en bra skola i kommunerna. 

De nationella utmaningarna påverkar skolans huvuduppgift – undervisningen. Generellt sett är läget bra när det 
gäller skolans resultat - i Kungsbacka bättre än någonsin. Pisa visar en uppåtgående trend sammantaget för 
grundskolan. Men det finns problem. Pisa visade också att det är de svagaste eleverna som har svårigheter att 
klara skolan. Problemet med att det är för få elever som blir behöriga till gymnasieskolans nationella program, 
finns i större eller mindre grad, i de flesta kommuner. De elever som inte kan fortsätta studera i gymnasieskolan 
riskerar att få betydande svårigheter att komma in i arbetslivet. 
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Omvärldsanalys HR-perspektiv 
Vi har haft en lärarbrist under flera år och runt om i Sverige arbetar man aktivt med kompetensförsörjningen för 
att ge alla barn och elever möjlighet att träffa legitimerade lärare i sin utbildning. De flesta kommuner har, 
liksom Kungsbacka, byggt upp rutiner och beredskap för att hantera dessa frågor. Förutsättningarna ser 
emellertid mycket olika ut. En del kommuner är gynnade genom att ligga nära olika lärarutbildningar och har 
relativt god tillgång till utbildade lärare medan andra har stora problem. 

I Kungsbacka ser vi att vi har den stora lärarbristen framför oss och att universitetens planerade 
utbildningsplatser inte kommer att räcka till för att tillfredsställa behovet av framtida rekryteringar. Främst 
kommer bristen på lärare med behörighet senare år att vara stor de närmaste åren. Utifrån dessa förutsättningar 
behöver vi, utöver att attrahera och rekrytera de lärare som utbildas och/eller arbetar inom andra branscher, även 
se över sättet vi organiserar oss på samt befintliga arbetssätt. En viktig fråga är hur vi kan avlasta de 
legitimerade lärarna så att de som finns i verksamheten räcker till för skolans kärnuppgift – undervisning. Ett 
sätt kan vara att organisera tvärprofessionella arbetslag med kompletterande kompetenser som skapar den 
avlastningen och på det sättet ger alla elever tillgång till en legitimerad lärare. I förskolan förekommer redan 
olika modeller där förskollärarna har ansvaret för den pedagogiska planeringen och barnskötare utför flera av de 
olika verksamheterna. Man kan även se hur andra länder med lärarbrist löst dessa problem. 

De senaste åren har den statliga detaljstyrningen i lönebildningsprocessen skapat en än mer komplex situation 
för många kommuner när det kommer till den strategiska kompetensförsörjningen. De statligt riktade 
lönesatsningarna har tillfört välbehövliga resurser och lönenivåer till förskolor och skolor men de har samtidigt 
påverkat den lokala lönebildningen negativt. Marknadsläget tillsammans med de statliga lönesatsningarna har 
främst gynnat unga oerfarna lärare och de lärare som bytt arbete, snarare än belönat de erfarna och lojala 
medarbetarna som stannat kvar. 
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2 Indikatorer, förslag på nya eller förändrade 
EN ATTRAKTIV KOMMUN ATT BO, VERKA OCH VISTAS I 

Förslag Indikator 2017 2018 2019 2020 Målvärde 2022 

      

      

      

      

EN HÅLLBAR UTVECKLING OCH EN HÄLSOSAM MILJÖ 

Förslag Indikator 2017 2018 2019 2020 Målvärde 2022 

Andelen elever som har skattat sin 
egen livstillfredsställelse som god 
eller mycket god 
underelevhälsosamtalet, % - Flickor 
Förslag FG: minska antalet 
elevgrupper  som indikator till KF. 
Behåll åk 8 ock åk 1 (GY). Åk 4 på 
nämndnivå. 

    100 

Andelen elever som har skattat sin 
egen livstillfredsställelse som god 
eller mycket god 
underelevhälsosamtalet, % - Pojkar 
Förslag FG: minska antalet 
elevgrupper som indikator till KF. 
Behåll åk 8 ock åk 1 (GY). Åk 4 på 
nämndnivå. 

    100 

      

      

BÄSTA FÖRETAGSKLIMATET 

Förslag Indikator 2017 2018 2019 2020 Målvärde 2022 

      

      

      

      

I KUNGSBACKA UTVECKLAS VI HELA LIVET 

Förslag Indikator 2017 2018 2019 2020 Målvärde 2022 

Genomsnittligt meritvärde för 
grundskolans årskurs 9.Meritvärdet 
utgörs av summan av de 17 bästa 
betygen ielevens slutbetyg och kan 
max vara 340. 

    246 
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ETT MEDSKAPANDE SAMHÄLLE OCH EN ÖPPEN ATTITYD 

Förslag Indikator 2017 2018 2019 2020 Målvärde 2022 

Hållbart medarbetarengagemang, ett 
index för medarbetarnas samlade 
uppfattning om områdena 
motivation,ledarskap och styrning, 
skala 1–100 enligt 
Medarbetarenkäten 
Förslag FG: Förtydliga mätmetod 
(från enkät till HME-undersökning) 
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Nämnden för Förskola & Grundskola, sammanträde 2020-03-17  
  
Tilläggsyrkanden från Socialdemokraterna: 
  
1. Vi vill satsa tio miljoner kronor extra på elevhälsan. Motivering: I dialog med elevhälsan ska nämnden 
applicera satsningen på bästa möjliga sätt eftersom verksamheten har god kännedom kring hur prioriteringen på 
bästa sätt kan implementeras eftersom man möter ungdomarna och ser behoven och vet hur satsningen kan 
utformas på bästa sätt för att öka måluppfyllelsen om en elevhälsa som jobbar hälsofrämjande och förebyggande 
för våra ungdomar.  

 
2. Tre miljoner till fria pedagogiska måltider. Motivering: Det är viktigt att finnas där för ungdomarna och att 
de känner en närhet och tillgänglighet för en dialog och samtal när behovet finns 

 
3. Utöka studiestimulans för alla barn, inte minst viktigt för särbegåvade barnen. Att förvaltningen anmäler 
intresse att få tilldelning av medel spetsutbildning särbegåvade barn, senast januari 2022. 
4. Personalsatsningar genom att erbjuda individuell kompetensutveckling för personal. 3 miljoner. 
5. Personalens grundutbildning ska höjas. 3 miljoner.  
6. Personaltätheten ska höjas för arbetsmiljöns skull.  
7. Investera i socialpedagoger där dessa behövs. Här vill vi avsätta 3 miljoner 
8. Skapa förutsättningar för lärare att ha tillräcklig tid till planering och reflektion. Idag är det stort krav på 
dokumentation. 
9. Likvärdig skola – extra satsningar där det behövs inom verksamhetsområden.  
10. Satsa på intraprenader för att främja delaktighet för medarbetare, utveckla verksamheten tillsammans.  
11. Utred Teknik/naturkunskapsinriktning på högstadiet.  
12. Förstärkta rutiner och personalresurser för att hantera rutiner vid övergång från förskola till skola 
13. Beredskap med anledning av Engelska skolan – kommunen har ytterst ansvar ifall elever vill byta eller 
skolan stänger igen. 

 
Totalt omfattar Socialdemokraterna förslag på 22 miljoner. Vi föreslår finansiering av vårt yrkande inom 

nämndens ram 2022.  
 
 

  
Johan Tolinsson (S) 2:e vice Ordf, Nämnden Förskola & Grundskola.  

Jan Byvik (S) ledamot, Nämnden Förskola & Grundskola. 

Ann- Louise Lundqvist (S) ersättare, Nämnden Förskola & Grundskola. 
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Skriftig reservation enligt kommunallagen 4:27, 6:35  
  
(S) Budget 2022, plan 2023-2024 
  

En välfärd för hela Kungsbacka 2022 

Vår gemensamma välfärd kommer Socialdemokraterna alltid att värna! Vi är medvetna om det allvarliga ekonomiska läge som Sverige 

befinner sig i. Kungsbacka kommun är naturligtvis påverkad av den rådande situationen. På grund av osäkerheten kring pandemins 

utveckling förväntas ytterligare statliga satsningar som vi i skrivande stund inte känner till storleken på. Dessa satsningar innebär att det 

skapas ett större ekonomiskt utrymme än aktuell prognos visar. 
  
Socialdemokraterna har alltid och kommer alltid att ta ansvar för en ekonomi i balans. Det är däremot angeläget att vi ständigt arbetar på 

ett sådant sätt att varje skattekrona används allt mer effektivt och ger maximal nytta för våra invånare. De satsningar och den inriktning 

som vi nedan beskriver ska alltså klaras inom ram på ett sådant sätt att det inte ger brukare, elever, medarbetare och invånare sämre 

service. Vi kommer bland annat att bevaka att de som är närmast brukarna inte ska vara föremål för neddragningar. 

Socialdemokraterna satsar på välfärden – för barnens bästa. 
Skolan i Kungsbacka kommun ska vara likvärdig. Den närmsta skolan ska vara den bästa skolan. Grunden för vårt starka samhälle och 

våra barns framtid läggs i skolan. När vi investerar i skolan så investerar vi i vår gemensamma framtid. 
  
Vi socialdemokrater vill därför satsa tio miljoner kronor extra på elevhälsan.  
  
Tre miljoner till fria pedagogiska måltider. Genom detta kan man tidigt investera i våra barn och elever, genom det pedagogiska 

samtalet i samband med måltiden.  
  
  
Möjligheter som Socialdemokraterna ser som prioriterade utöver yrkanden och som vi vill lyfta fram i denna reservation  
  
- Utöka studiestimulans för alla barn, särskilt viktigt för särbegåvade barn.  

Motivering: Alla barn ska känna sig inkluderade och få möjligheten att lära och utvecklas efter den egna förmågan.  
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- Personalsatsningar genom att erbjuda individuell kompetensutveckling för personal 

Motivering: En beprövad erfarenhet som ger resultat och skapar en positiv utveckling för verksamheten och den enskilde 

medarbetaren. 3 miljoner 
  

- Personalens grundutbildning ska höjas  

Motivering: En beprövad erfarenhet som ger resultat genom att lyfta dem som behöver utbildnings för att höja in egen förmåga. 3 

miljoner 
  
  

- Personaltätheten ska höjas för arbetsmiljöns skull 
Motivering: En rimlig personaltäthet är en god arbetsmiljösatsning som främja verksamheten attraktivitet och medarbetarnas 

välmående.  
  

- Investera i socialpedagoger.  
Motivering: En viktig satsning för att möta eleverna i behov av samtal, dialog och stöd.  3 miljoner 
  

- Skapa förutsättningar för lärare att ha tillräcklig tid till planering och reflektion. Idag är det stort krav på dokumentation.  
Motivering: Lärare ska vara pedagoger. Deras förmåga ska nyttjas i klassrummet. Men för att de ska ha möjlighet att planera 

undervisningen och upplägget måste förutsättningarna vara rimliga.  
  

- Likvärdig skola – extra satsningar där det behövs inom verksamhetsområden. 
Motivering: Det är en oerhört viktig och avgörande aspekt att skapa förutsättningar för en likvärdig skola. Barn och unga ska ges 

möjligheter att få adekvat stöttning i deras skolmiljö utefter de behov som finns.  
  

- Satsa på intraprenader för att främja delaktighet för medarbetare, utveckla 
verksamheten tillsammans. 

Motivering: Att utveckla den kommunala skolan genom möjligheter för flera skolor att starta intraprenader är en utgångspunkt för 

ambitionen att skapa kreativitet och innovation bland lärare och rektorer. Intraprenader kan ge upphov till kvalitetsutveckling inom 

skolmiljön och arbetsmiljön.  
  

- Ny inriktning på högstadiet bör utredas.  
Motivering: Idag har vi fotbollsplaner, handboll och musik. Vi anser att omvärldsbevakning behöver ske i denna fråga och att man 

behöver lyfta på blicken. Utveckla morgondagens inriktning idag och planera framåt.  
  
- Varför inte Teknik/ naturkunskaps inriktning på högstadiet? 
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Motivering: Vi Socialdemokrater vill erbjuda bredare möjligheter till utbildning för elever, att ges möjligheter för framtiden och 

kommande arbetsmarknad.  
  
- Förstärkta rutiner och personalresurser för att hantera rutiner vid övergång från 
förskola till skola 

Motivering: En beprövad erfarenhet som ger resultat genom att sätta barnens utveckling i centrum för att fortsätta den pedagogiska 

utvecklingen som påbörjas i förskolan.  
  

Utmaningar som Socialdemokraterna ser och vill lyfta  
- Beredskap med anledning av Engelska skolan – kommunen har ytterst ansvar ifall 
elever vill byta eller skolan stänger igen. 

   
- Vilka konsekvenser får Engelska skolans etablering beträffande målet med likvärdig skola? 
 Johan Tolinsson (S) 2:e vice Ordf, Nämnden Förskola & Grundskola.  
Jan Byvik (S) ledamot, Nämnden Förskola & Grundskola. 

Ann-Louise Lundqvist (S) ersättare, Nämnden Förskola & Grundskola. 

 

 

 


	Kallelse
	Ärende 3
	Ärende 4
	Ärende 5
	Ärende 6
	Ärende 7
	Ärende 8
	Ärende 9
	Ärende 10
	Ärende 11
	Ärende 12



