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KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 

 

Upprättad 

2021-09-08 

 
  

Nämnden för Förskola & Grundskola 

Sammanträde onsdagen den 15 september 2021 kl. 16:00 
  
MS Teams 
 
 Ärende Beteckning Förslag 

1.  Val av justerare och tid för 
justering 
 

2021-00021  Digital justering 2021-09-21. Jan Byvik (S). 
    

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.  Utbildning för nämnden 
inriktad på hur kränkande 
behandling uppstår och hur den 
kan bekämpas.  
 
Kl 16.05 
 
Tove Bender, utredare 
Frida Byrsten, verksamhetschef  

2021-00163  Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del 
av informationen och antecknar informationen i 
protokollet.  
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 Ärende Beteckning Förslag 

5.  Taxa för avgift vid ansökan om 
godkännande som enskild 
huvudman för fristående 
förskola eller fristående 
fritidshem 
 
Kl 16.45 
 
Frida Byrsten, verksamhetschef 

2021-00941  Vid ansökan om godkännande som enskild 
huvudman för fristående förskola eller fristående 
fritidshem vid nyetablering tas avgift ut. 
 
Taxan bestäms till 10 000 kr.  
 
Taxa och avgiftsuttag införs från 2022-01-01.  

6.  Förskoleplatser i Gällinge 
 
Kl 16.50 
 
Anna McLaren, 
utvecklingsledare 
Skolchef  
 

2021-00986  Förvaltningen lämnar två olika förslag till nämnden 
för Förskola & Grundskola att ta ställning till;  
 
Nämnden för Förskola & Grundskola förespråkar att 
kommunstyrelsen beslutar om en utökad budget för 
projektet Gällinge förskola.  
 
eller 
 
Nämnden för Förskola & Grundskola förespråkar att 
kommunstyrelsen beslutar att pågående upphandling 
avbryts.  

7.  Redovisning av situationen för 
nyanlända elever  
 
Kl 17.10 
 
Lars Clemensson, 
verksamhetschef  

2021-00157  Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del 
av informationen och antecknar informationen i 
protokollet. 
 

 Paus kl 17.25-17.45   

8.  Delårsrapport augusti 2021 
 
Kl 17.45 
 
Julia Tryggvadottir Tollesson, 
biträdande förvaltningschef  
Helena Hellman, personalchef 
Magnus Fogelblad, 
verksamhetscontroller  

2021-00980  Nämnden för Förskola & Grundskola godkänner 
delårsrapport per augusti 2021. 
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 Ärende Beteckning Förslag 

9.  Resursfördelningsmodell 2022 
 
Kl 18.25 
 
Julia Tryggvadottir Tollesson, 
biträdande förvaltningschef  

2021-00977  Nämnden för Förskola & Grundskola godkänner 
förslag till Resursfördelningsmodell 2022. 
 

10.  "Skolmiljarden" Utökad 
satsning gällande tillfällig 
förstärkning av statligt stöd till 
skolväsendet 2021  
 
Kl 18.35 
 
Julia Tryggvadottir Tollesson, 
biträdande förvaltningschef 

2021-00914  Nämnden för Förskola & Grundskola beslutar om att 
fördela sin andel av den utökade satsningen av 
statsbidraget skolmiljarden enligt samma princip 
som de tillkommit kommunen. Lika fördelning per 
elev i årskurs F-9 till både kommunala och 
fristående grundskolor. 
 

11.  Underlag till kommunbudget 
2022 Förskola & Grundskola 
 
Kl 18.45 

2021-00260   

12.  Delegeringsbeslut antagna av 
nämnden 2021 
 
Kl 19.05 

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

13.  Information - Förskola & 
Grundskola arbetsutskott och 
nämnd 
 
Kl 19.10 

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

 
Anders Ekström 
ordförande 

Lars Sundbom 
sekreterare 

 



 

 

INKOMNA SKRIVELSER 20210821 -- 20210905 

 

Datum 
2021-09-06 

Förskola & Grundskola Sida 
1(1) 

 
 
Datum Dokid Beskrivning  Handläggare Diarienummer 
2021-09-02 34530 

 
Skolchefens epostsvar till vårdnadshavare - Vilken hjälp får elev vid 
sjukdom  [2021KC78401] 

Maria Andersson 2021-00014 

2021-08-23 34294 
 

Skolvärlden med frågor om ersättning till friskolor/friskoleföretag efter att 
grundbeloppet i den kommunala skolpengen per elev reviderats. 
Förvaltningens svar. 

 2021-00014 

2021-08-23 34310 Svar på föreläggande om vite Bräckaskolan Helena Hellman 2021-00731 
 



 
 

Datum 

2021-08-17  

 
 

 

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

1 (8)   
 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  

  Maria Eriksson, verksamhetschef  
 Magnus Fogelblad, verksamhetscontroller 

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  
Psykologförbundet - Jacob Andersson, Malin Dahlberg 
Ledarna - Katarina Eiderbrant 

 
Frånvarande:                 Akademikerförbundet SSR - Sofia Kareliusson  

Vårdförbundet - Pia Backström-Rignell 
Lärarnas Riksförbund - Jessica Linnéll 

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

  
  
1. Föregående mötesprotokoll  
Protokoll 2021-06-08. Godkänns och läggs till handlingarna.  

Samverkan VC 
2. Rektorsrekrytering  
Kristina Flygelring är ny chef på Varlaskolan. På Toråsskolan blir det en tillfällig lösning där Helen 
Andersson blir ansvarig rektor, rektorsteamet förstärks med Eva Hallström och Maria Ivansson.  
Elisabeth Jonasson är ny rektor på Furulidsskolan, Ulrica Alnebeck är rektor på Iseråsskolan.  
 
Lärarförbundet: 

 Åsa Gård? Arbetsgivaens svar: Kristin Arplöw är ny rektor.  
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 Toråsskolan? Arbetsgivarens svar: Verksamhetschef har inte fattat beslut om man ska rekrytera 
ny rektor. Dialog pågår med Toråsskolans rektorsteam 
 

Beslut: Att anteckna informationen. 
 
 
3. Ärenden inför arbetsutskott och nämnd 
Se dokument samarbetsrum. Arbetsgivaren föredrar ärendet.  

 
 
Beslut: Att anteckna informationen.  
 
 
4. Uppföljning protokoll vår 
Det saknas underskrifter i protokoll för november, mars, april, maj och juni.  
 
 
Beslut: Att anteckna informationen.   
 
 
5. Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete  
Se dokument samarbetsrum. Arbetsgivaren föredrar ärendet.  
 
Lärarförbundet:  

 FSG tar del av utredningar och analyser som politikerna ska besluta utifrån och Lärarförbundet 
känner inte alltid igen sig i rektorernas beskrivning. Lärarförbundet har önskemål att man även 
frågar medarbetare. Arbetsgivarens svar: Det är rektors ansvar att ha dialog med sina 
medarbetare och elever. Huvudmannens ansvar är att ha dialogen med rektorerna.  

 
 
Beslut: Att anteckna informationen. 
 
 
6. Läsårstider och arbetsår 2022/2023 
Se dokument samarbetsrum.  
Arbetsgivaren har ett färdigt förslag, vi har nu rätt tider på plats och det är avstämt av med gymnasiet.  
Skolchefen skickar det för kännedom.  
Arbetsåret ligger i samma dokument och avräkningsperioderna kan läggas in.  
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Lärarförbundet  
 Varför är skolstarten allt tidigare på höstterminen? Arbetsgivarens svar: Det är ingen medveten 

strategi utan det beror på hur helgdagarna infaller kring jul. Det kan bli aktuellt att korta ned 
jullovet till nästa år.  

 
Arbetsgivaren kommer att samverka arbetsåret på nästa möte.   
 
 

Beslut: Att anteckna informationen.   
 
 
7. Avräkningsperioder 2021-2022, formell samverkan från i våras 
Se dokument samarbetsrum.  
 
 
Beslut: Beslut fattas i enighet  
 
 
8. Riskbedömning införande Skolplatsen (ersätter IST) 
Systemet ska implementeras år 2022. En inbjudan för riskbedömning kommer att gå ut till alla 
förbunden. Det gäller framförallt Visions medlemmar som kommer att arbeta i Skolplatsen.  
 
 
Beslut: Att anteckna informationen.   
 
 
9. Särskild samverkansgrupp Flextid i förskolan 
Tre rektorer har på försök att införa flextider i förskolan. Lärarförbundet och kommunal har haft 
samtal med rektorerna. Arbetsgivarens föreslår att vi fortsätter träffas i det sammanhanget och prövar 
att lägga särskild samverkansgrupp enligt det nya samverkansavtalet. Frågan är om beslut kommer att 
kunna tas i den lilla gruppen?  
 
Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund:  

 Beslut ska tas i FSG, den lilla gruppen är en arbetsgrupp. Det ska finnas en bortre gräns när 
samverkan ska ske.  

 
Arbetsgivaren:  

 Vi får reda i vilken grupp som beslutet ska samverkas i.   
 
 
Beslut: Dialog  
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10. Kompetensutveckling nämnden  
Fråga på nämndärende vilken kompetensutveckling vi gör för våra medarbetare.  
Kompetensutveckling på enheterna:  

 Studiedagar 
 Individuellt stöd till egen personal för studier 
 Konferenser med olika tema  

 
Internt anordnad kompetensutveckling 
 
Externa behörighetsutbildningar och handledarutbildningar 
 
EFS- projektet 
 
VFU- handledare 
 
Rektorsutbildningen  
 
Kommunal:  

 Hur har rekrytering till Hur har rekryteringen av valideringshandledare inom EFS-projektet gått 
till? Arbetsgivarens svar: Verksamhetscheferna har uppmanat rektorerna att lämna in förslag på 
lämpliga kandidater. 

 
 
Beslut: Att anteckna informationen. 
 
 
11. Nulägesbeskrivning mellanledare i förskolan 
Se dokument samarbetsrum. Arbetsgivaren redovisar punkten. 
 
Arbetsgivaren har sökt pengar för projekt i resultatfond och fått beviljat för rektorer i förskolan. 
Rektorerna får fundera på vilka medarbetare som kan vara aktuella. Våra lektorer har skräddarsytt en 
utbildning dit man får anmäla sitt intresse. Det är ett uppdrag inom ramen för förskollärartjänsten.  
 
Arbetsgivaren återkommer med information om vilka medarbetare som är aktuella.  
 
 
Beslut: Att anteckna informationen. 
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12. Ny arbetsordning FSG 
Arbetsgivaren vill att vi prövar en ny arbetsordning i höst med ett beredningsmöte till FSG så att vi 
förbereder vilka frågor som ska tas upp på FSG. Ett ombud per förbund ska vara med på beredningen. 
Kallelse har gått ut till förbunden.  
 
 
Beslut: Dialog  
 
 
13. Utbyggnad Gällinge förskola 
Våra politiker har drivit frågan, det kommer inte från förvaltningen. Efter att anbuden inkommit 
konstaterar arbetsgivaren att budgeten inte räcker till eftersom priser på byggmaterial har stigit. 
Arbetsgivaren avvaktar och ser hur det politiska beslutet faller ut om vi ska fortsätta projektet. 
Information har gått ut till vårdnadshavare.  
 
 
Beslut: Att anteckna informationen. 
 
 
14. Ritningar Skårbyskolan 
Processen har gått vidare, arbetsgivaren har kallat till särskild samverkansgrupp på torsdag kring 
ritningarna med målsättning att samverka ritningarna.  
 
Beslut: Att anteckna informationen. 
 
 
15. Covid-19 
Smittspridning har gått från grönt till gult läge. Distansarbete till 30 september för de som har 
möjlighet. All undervisningen sker på plats men Så mycket som möjligt av annat arbete ska göras 
digitalt. Skolorna delar ut självtest-kit på mellan- och högstadieskolorna. Testet genomförs på 
hemmaplan. Regionens personal delar ut materialet under vecka 33 och smittspårningsenheten 
identifierar vilka personer som ska ha självtest-kit.  
 
Kommunal:  

 Är test-kittet bara till elever eller även till personal? Arbetsgivarens svar: Pedagoger och elever 
som varit i kontakt med en smittad. Smittspårarna talar om vilka individer det gäller. 

 
Lärarnas Riksförbund:  

 Gäller det även vaccinerade? Svar: Ja.  
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 Om man planerat någon utbildning där man vill träffas fysiskt innan 30 september? 
Arbetsgivarens svar: Man ska arbeta på distans om det finns möjlighet, om man måste träffas 
fysiskt har man ett ansvar för att det görs på ett säkert sätt. 

 
Beslut: Att anteckna informationen. 
 
 
 
Arbetsmiljö 
16. Skyddskommitté - varje möte enligt nya samverkansavtalet 
Fortsättningsvis kommer skyddskommitté att ligga på varje FSG.  
 
 
Beslut: Dialog/beslut 
 
 
17. Uppföljning SAM, till nämnden  
Se dokument samarbetsrum. Arbetsgivaren föredrar ärendet. 
 
Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet:  

 Det är svårt att tolka enkätsvaret i uppföljningsrapporten. Arbetsgivarens svar: Arbetsgivaren 
redogör för hur arbetsgivaren har tolkat och analyserat enkätsvaren. Arbetsgivaren är överens 
med förbundet att resultaten är svåra att tolka. Det beror på att delar av uppföljningen gjordes 
på ett annat sätt under pandemin än tidigare. Antal i enkäten stämmer ej på grund av att 
rapporten utgår från antalet enheter och inte antal chefer. Frågorna kring hur cheferna upplever 
sin arbetssituation är till största del hämtad från den arbetsmiljöenkät som cheferna gjorde med 
verksamhetscheferna och har av den anledningen inte registrerats i Stratsys (där rapporten är 
uttagen). 

 
 
Beslut: Att anteckna informationen. 
 
 
Övrigt 
Lärarförbundet:  

 På vissa skolor låser man in mobiltelefoner i skåp på vissa låser man in dem i personalrum. 
Pratar man om detta i rektorsgruppen eller i LG? Arbetsgivarens svar: Rektorerna pratar med 
varandra om det men det tas inte upp i rektorsgruppen.  
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Samverkan förklaras avslutad 2021-08-17 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 
 
 

-                                    Anne Melin        
 
 
Skolledarförbundet                                    Ledarna 
 
-                                                        Katarina Eiderbrant  
 
Psykologförbundet      
 
 
Jacob Andersson                                        



 
 

Datum 

2021-08-16 
Diarienummer 

FG 2021-00920 

 
 

 
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 

 

Avgift vid ansökan om godkännande att starta fristående förskola eller fritidshem  

Förslag till beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige 
Vid ansökan om godkännande som enskild huvudman för fristående förskola eller fristående 
fritidshem vid nyetablering tas avgift ut. 

Taxan bestäms till 10 000 kr.  

Taxa och avgiftsuttag införs från 2022-01-01.  

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Förskola & Grundskola föreslår kommunfullmäktige att besluta om att ta ut en avgift för 
den som ansöker om godkännande att starta en fristående förskola eller fritidshem genom nyetablering 
där taxan fastställs till 10 000 kr. Taxan börjar tillämpas från 1 januari 2022. Nämnden föreslår också 
att kommunfullmäktige i taxan fastslår att avgiften ska betalas in i samband med ansökan och att 
prövning inte görs förrän avgift är betald.  

Kommunen ska handlägga och pröva ansökningar från fristående huvudmän som vill starta förskola 
eller fritidshem som inte är kopplade till en skolenhet. Sedan 2019 tillämpas nya bestämmelser i 
skollagen kring hur prövningen ska gå till. Bestämmelserna innebär att en kommun i samband med 
ansökningar ska göra en mer omfattande prövning av ägar- och ledningskretsen bakom en ansökan.  

De nya bestämmelserna ger också kommunen rätt att ta ut en avgift i samband med handläggningen att 
starta en ny fristående enhet då det innebär en större administrativ hantering.  

Beslutsunderlag 
FG Myndighet & Stöds tjänsteskrivelse, 2021-08-16 

Taxa för avgift vid ansökan om godkännande som enskild huvudman för fristående förskola eller 
fristående fritidshem 

Protokollsutdrag § 78 2020-08-26, nämnden för förskola och grundskola 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Beskrivning av ärendet 
För att få bedriva fristående förskola, skola eller fritidshem behöver en enskild huvudman ansöka om 
ett godkännande från Skolinspektionen eller kommunen som verksamheten bedrivs. Om verksamheten 
byter huvudman eller ska göra väsentliga förändringar i verksamheten ska huvudmannen ansöka om 
ett nytt godkännande. Med enskild huvudman menas bolag, föreningar, stiftelser, registrerade 
trossamfund eller enskilda individer. En godkänd huvudman som bedriver verksamhet har rätt till 
ersättning från kommunen. Skolinspektionen prövar ansökningar om att starta skolor samt fritidshem 
som bedrivs inom en eller i anslutning till en skola. Kommunen prövar ansökningar för förskola samt 
fritidshem som inte är knutna till en skolenhet. Respektive myndighet är också ansvarig för tillsynen 
för de verksamheter som de godkänt. För pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) så skiljer sig 
lagstiftningen åt och kommunen prövar inte ansökan om godkännande utan ska istället pröva om 
verksamheten är berättigad till bidrag.  

Ökade krav på handläggning och införande av avgift 
Under 2019 blev kraven för godkännande att bedriva enskild verksamhet mer omfattande, bland annat 
inom skolväsendet men också inom andra delar av välfärdssektorn. Lagändringarnas syfte (se prop 
2017/18:158) var bland annat att säkerställa att privata utförare har tillräckliga förutsättningar att 
bedriva verksamhet med god kvalitet och stärka allmänhetens tilltro till sektorn. Tillstånd får endast 
beviljas den som genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat den insikt i de gällande föreskrifter 
som krävs för att bedriva verksamheten och i övrigt visar sig lämplig att bedriva sådan verksamhet. 
Tillståndsinnehavaren ska även ha ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. 

Samtidigt som de ökade kraven infördes för tillståndsprövning och tillsyn gavs 
tillståndsmyndigheterna även rätten att ta ut avgift för ansökningsprövningen. De nya kraven innebär 
att handläggning och prövningsprocessen hos tillståndsmyndigheterna blir mer omfattande och i 
förarbetena till bestämmelserna framgår att detta inte bör belasta de allmänna resurserna. Genom att ta 
ut en avgift kan delar av denna kostnad kompenseras. Ett ytterligare skäl till att ta ut avgift är att 
säkerställa att det är seriösa aktörer som ansöker.  

Krav på den som ansöker 

Det är den kommun där utbildningen ska bedrivas som handlägger och godkänner ansökan om att 
starta fristående förskola eller fritidshem som inte är knuten till en skolenhet enligt 2 kap 7 § 
skollagen.  

För att få ett godkännande behöver den enskilde uppfylla ett antal krav som framgår av skollagen 2 
kap 5 §.  

1. Genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för 
verksamheten, 

2. Har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten, och 
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3. I övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen 

Den enskildes lämplighet att bedriva verksamheten bedöms genom en så kallad ägar- och 
ledningsprövning. Vid lämplighetsprövningen ska viljan och förmågan att fullgöra sina skyldigheter 
mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse beaktas.  

Godkännande ska lämnas om den enskilde har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för 
utbildningen och utbildningen inte innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna eller för 
den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna i den kommun där utbildningen ska bedrivas. 
Ett godkännande ska avse viss utbildning vid en viss skolenhet eller förskoleenhet. 

Tidigare behandling 

Ärendet har tidigare behandlats av nämnden för Förskola & Grundskola 2020-08-26 och det beslutades 
då att föreslå kommunfullmäktige att införa en avgift vid nyetablering. Vid tjänstemannaberedningen 
återremitterades dock ärendet för att kompletteras och tas upp i nämnden för nytt beslut.  

Grund för taxa 

Många kommuner och även Skolinspektionen tillämpar idag redan möjligheten att ta ut avgift för 
ansökan om godkännande från enskilda. Skolinspektionens taxa uppgår till 35 000 kr vid nyetablering 
av fristående grundskola. Alla kommuner har inte tillämpat möjligheten att ta ut avgift men många gör 
det. Vid stickprov av ett antal kommuner som tar ut avgift så varierar taxan mellan 12 tkr och 35 tkr1.  

Det finns ingen specifik reglering i skollagen om vilka principer som ska tillämpas för hur stor 
avgiften ska vara. Kommunen bör då utgå ifrån de allmänna principerna i kommunallagen kring 
självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen (2 kap §§ 3,6). Dessa innebär att kommunen inte ska 
ta ut högre avgifter än att de täcker de faktiska kostnaderna och därmed inte genera någon vinst. Det 
finns inget som hindrar kommunen från att ta ut en taxa eller avgift som understiger självkostnaden.  

Vid handläggningen av ansökan vid nyetablering ingår kommunikation med sökande och inläsning och 
granskning av inkomna handlingar av olika tjänstepersoner på förvaltningen. Inom ramen för 
ansökningsförfarandet kan uppgifter även behöva samlas in från andra myndigheter som 
Polismyndighet och Skatteverk. I handläggningsprocessen ingår även intervju med huvudmannen. 
Utifrån erfarenhet av tillsynsärenden och ägar- och ledningsprövningar är bedömningen att 
arbetsinsatsen som minst omfattar 40 timmar. Utöver detta ingår även beredning och hantering i 
nämnd. 

Motivering till taxa 

Skollagen medger uttag av taxa för ansökan vid nyetablering men även vid byte av huvudman och 
ansökan som gäller väsentliga förändringar i verksamhetenen.  

                                                   
1 Göteborg 25 000 kr, Mölndal 24 000 kr, Västerås 12 000 kr, Solna 35 000, Luleå 25 000, Falkenbergs 24 000, Stockholms 25 000, 
Kungälvs kommun 24 000 kr, Karlskrona 20 000 
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Nämnden bedömer att det inte är skäligt att ta ut avgift för ansökan om godkännande vid förändringar i 
ägar- och ledningsstrukturen då exempelvis mindre kooperativ som ofta byter styrelse skulle påverkas 
av detta. Utifrån att förändringar i befintlig verksamhet inte innebär en lika omfattande prövning så 
förordas att detta inte heller ska beläggas med avgift. Den mest omfattande prövningen görs vid 
nyetablering och det är rimligt att införa en avgift för dessa ansökningar.  

Vid uttag av taxa ska självkostnadsprincipen gälla men kommunen får besluta om taxa som understiger 
denna. Utifrån kommunfullmäktiges vision om att skapa ett medskapande samhälle med öppen attityd 
så finns målet att skapa förutsättningar för andra samhällsaktörer förutom kommunen att vara 
medskapare av det goda livet. De enskilda som bedriver förskola och fritidshem har också varierande 
ekonomiska förutsättningar. Utifrån beaktande av detta föreslås därför en taxa på 10 000 kr som delvis 
kompenserar kommunens egna kostnader men samtidigt inte utgör ett hinder för enskilda att ansöka.  

Taxan föreslås även omfatta reglering kring att inbetalning ska ske i samband med att ansökan 
inlämnas till kommunen och handläggning och prövning av ansökan görs efter att avgift inbetalts. Om 
den fristående huvudmannen samtidigt ansöker om att godkännande för flera verksamheter ska avgift 
tas ut för respektive ansökan. Avgift tas ut även då godkännande inte beviljas och återbetalas ej om 
sökande efter inbetalning återtar sin ansökan. 

 

 

Maria Andersson     Frida Byrsten 

Förvaltningschef     Verksamhetschef myndighet och stöd 
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Taxa för avgift vid ansökan om godkännande som 

enskild huvudman för fristående förskola eller 

fristående fritidshem 

1. Inledande bestämmelser 

Nämnden för Förskola & Grundskola i Kungsbacka kommun tar avgifter för handläggning av 
ansökningar enligt skollagen 2 kap 5 § om godkännande som enskild huvudman för ny fristående 
förskola eller fristående fritidshem.  

Taxan är beslutad med stöd av 2 kap 5 c,7 §§ Skollagen (2010:800).  

Taxan tillämpas avseende inkomna ansökningar om nyetablering av fristående förskola eller 
fritidshem som ej är beläget vid någon skola i den utsträckning som närmare föreskrivs i 
nedanstående taxebestämmelser. 

 

2. Beräkningsgrunder  

Avgiften är beräknat utifrån en bedömning av kommunens egna kostnader för  

handläggning av ansökningar, i enlighet med självkostnadsprincipen i Kommunallagen 2  

kap 6§. 
 

3. Mervärdesskatt 

Mervärdersskatt tillämpas ej då handläggningen av godkännande är ett led i en 
myndighetsutövning.  

 

4. Avgiftsbelopp/taxetabell 

Avgiften för ansökan om godkännande vid nyetablering är 10 000 kr per ansökan.   

 

5. Villkor  

Inbetalning ska ske i samband med att ansökan inlämnas till kommunen och handläggning och 
prövning av ansökan görs efter att avgift inbetalts.  

Om den fristående huvudmannen samtidigt ansöker om att godkännande för flera verksamheter ska 
avgift tas ut för respektive ansökan.  

Avgift tas ut även då godkännande inte beviljas. 

Avgiften återbetalas ej om sökande efter inbetalning återtar sin ansökan.  
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Taxa för avgift vid ansökan om godkännande som 

enskild huvudman för fristående förskola eller 

fristående fritidshem 

 

 

 

Beslutad av: 

[Klicka och skriv beslutsinstans, datum och paragraf] 

Gäller från: [Klicka och skriv datum: DD månad ÅÅÅÅ] 

Ansvarig förvaltning:  

Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se 

Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka 

kungsbacka.se 

 

 

mailto:info@kungsbacka.se
https://www.kungsbacka.se/
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§ 78 Dnr 2020-00874  

Avgifter för nyetablering av förskola 

Beslut 

Nämnden för Förskola & Grundskola föreslår kommunfullmäktige att besluta om 

följande avgiftsnivåer för Kungsbacka kommun: 

Nyetablering av fristående förskola: 10 000 kronor. 

Nyetablering av fristående fritidshem: 10 000 kronor. 

Ansökan om utökning av befintligt godkännande: 0 kronor. 

Sammanfattning av ärendet 

I korthet innebär revideringarna i skollagen 2 kap. 5§ att ägar- och ledningskretsen: 

• Genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som 

gäller verksamheten. 

• Har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för 

verksamheten. 

• I samtliga fall är personer som bedöms lämpliga. 

Ägar- och ledningskretsen kan till exempel vara VD, bolagsmän, eller styrelsen för 

ett föräldrakooperativ.  

Kommunen har ansvar för att ovanstående kontrolleras vid godkännande av 

nyetablerad verksamhet, och det ska också ingå i den regelbundna tillsynen (26 kap 

4§ skollagen). Vid någon förändring i ägar- eller ledningskretsen hos en fristående 

förskola ska detta anmälas till kommunen senast 1 månad efter förändringen. (2 kap 

5b§ Skollagen). Kommunen är då skyldig att tillse att den nya ledningskretsen 

besitter kompetens och lämplighet enligt ovan. 

 

I och med ändringarna i skollagen har kommunen rätt att ta ut en avgift för 

handläggningen av ärenden rörande ansökningar om godkännande av en enskild som 

huvudman och/eller vid kontroll av ändrade lednings- eller ägarförhållanden. 

Avgiften ska enligt kommunallagen basera sig på självkostnadsprincipen, dvs utgå 

ifrån den arbetstid och de resurser som ärendeberedningen kräver.  

 

Skolinspektionen har ansvar för tillsyn och godkännande av fristående grundskolor 

och de har satt avgifter till 35 000 kronor för ansökan om nyetablering av fristående 

skola och 25 000 kronor för ansökan om utökning av befintligt godkännande.  

 

Förvaltningens bedömning är att förändringen innebär en större administrativ 

hantering av ansökningar gällande godkännande av fristående verksamheter som 

kommer att kompenseras av föreslagna avgifter. Handläggning av en fristående 

förskola kräver inte lika mycket tid som vid Skolinspektionens handläggning av en 

fristående skola. Baserat på detta antagande skulle rimliga avgiftsnivåer för 

Kungsbacka kommun kunna vara 25 000 för nyetablering av förskola eller 

fritidshem, 15 000 för ansökan om utökning av befintligt godkännande. Avgiften ska 
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betalas i samband med att ansökan lämnas in och den tillkommer oavsett om ansökan 

godkänns eller ej. Förvaltningens bedömning är att det inte är skäligt att ta ut avgift 

för handläggning vid anmälan om förändringar i ägar- och ledningskretsen som 

huvudmannen är skyldiga att göra inom 1 månad till kommunen.  

Beslut om en taxa och belopp ska beslutas av kommunfullmäktige.  

 

Yrkande under mötet. 

Niklas Mattsson (KD) yrkar 10 000 kr för nyetablering av fristående förskola, 10 000 

kr för nyetablering av fristående fritidshem och ingen avgift vid ansökan om 

utökning av befintligt godkännande. 

Johan Tolinsson (S) yrkar bifall till skolchefens förslag. 

Jan Eric Knutas (L) yrkar avslag till skolchefens förslag och föreslår totalt 

avgiftsfritt.  

Karin Green (C) yrkar bifall till Niklas Mattssons (KD) förslag. 

Axel Storckenfeldt (M) yrkar bifall till Niklas Mattssons (KD) förslag. 

Ordförande konstaterar att det föreligger tre förslag till beslut.  

Propositionsordningen godkänns. 

 

Beslutsgång  

Ordförande ställer förslagen under proposition och finner att nämnden bifaller 

skolchefens förslag.   

Votering begärs och ska verkställas. 

Ordförande utser skolchefens förslag till huvudförslag. 

 

Beslutsgång i omröstning om motförslag 

Följande propositionordning godkänns av nämnden. Som förslag till motförslag ställs 

Niklas Mattssons (KD) och Jan Eric Knutas (L) förslag och nämnden utser Niklas 

Mattssons (KD) förslag till motförslag. 

 

Ordförande ställer Niklas Mattssons (KD) förslag mot skolchefens förslag och finner 

att nämnden bifaller Niklas Mattssons (KD) förslag. 

Votering begärs och ska verkställas. 

 

Beslutsgång i huvudomröstningen 

Följande voteringsordning godkänns av nämnden. Ja för Niklas Mattssons (KD) 

förslag och nej för skolchefens förslag. 
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Resultat i huvudomgången 

Med åtta ja röster, två nej röster och en som avstår beslutar nämnden att bifalla 

Niklas Mattssons (KD) förslag.  

 Ersätter  Ja  Nej  Avstår  

Anders Ekström (M)  X   

Niklas Mattsson (KD)  X   

Johan Tolinsson (S)   X  

Axel Storckenfeldt (M)  X   

Per-Axel Carlsson (M)  X   

Andreas Johansson (M) Berit Bergström (M)  X   

Karin Green (C)  X   

Jan Eric Knutas (L)    X 

Susanne Andersson (SD)  X   

Anna Karin Granberg (SD)  X   

Jan Byvik (S)   X  

 

Reservation 

Jan Eric Knutas (L) och Olof Eriksson (L) röstar nej till de framlagda förslagen om 

att införa avgifter vid ansökan om nyetablering av fristående förskolor och fritidshem 

eller vid utökning av ett befintligt godkännande. 

Motiveringen är att det växande Kungsbacka behöver nya förskolor och fritidshem. 

Kan privata aktörer etablera sig, så undviker vi att öka investeringsbudgeten. (L) är 

ett företagarvänligt parti och vill uppmuntra till fristående nyetableringar. De 

beslutade avgifterna kan avskräcka intresserade och motiverade personer från att 

ansöka om etableringar. Kungsbacka har också ett fortsatt behov av att vårda och 

utveckla sitt varumärke som en företagarvänlig kommun, därför säger (L) nej till 

dessa avgifter och reserverar sig mot beslutet. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2020-05-22 

Bilaga till tjänsteskrivelse, 2020-07-14 Avgifter för ansökan om att starta fristående 

förskola resp. anmälan om ändring av verksamheten, t.ex. utökning, ägarbyte. 
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Beslutet skickas till  

Kommunstyrelsen i Kungsbacka kommun.  

 



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 

   

  
 

  
  

   

Förskola & Grundskola 
Enhet Utveckling 
Lars Clemensson 
Direkt 0300-83 40 23 
lars.clemensson@kungsbacka.se   

   Kungsbacka kommun 
Enhet Utveckling 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 
Fax 0300-83 41 64 

forskola.grundskola@kungsbacka.se 
www.kungsbacka.se     
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Datum 

2021-08-31 
 
  

  

 

Direktiv Nyanlända elever och barn 

Förslag till beslut 
Informationen noteras till protokollet 

Beskrivning av ärendet 
I maj 2021 fick förvaltningen i uppdrag av AU att redovisa hur många nyanlända 
som finns på våra skolor. Förvaltningen beskriver hur man tagit fram siffrorna och 
vad de visar. 

 
 

Lars Clemensson  

Verksamhetschef Utveckling 

 

Bilagor: 

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

 



Nyanlända
273/10607 eller 2,57%

Augusti 2019

272/10114 eller 2,69%

Augusti 2021



Definition nyanlända enligt skollagen

En nyanländ elev är någon som har bott 
utomlands och som nu är bosatt i Sverige. Hen 
ska ha börjat på sin utbildning efter ordinarie 
terminsstart i årskurs 1 eller senare. Efter 4 år i 
svensk skola räknas inte eleven som nyanländ 
längre.



Totalt per år 

Av dessa är 272 elever kvar (augusti 2021) på våra grundskolor nu –
övriga har flyttat eller gått vidare till gymnasiet.

År

2017 138

2018 87

2019 85

2020 79

2021 63

Totalt 452



Antal barn som kommit till varje skola sedan 2017 som är kvar
(augusti 2021)

Skola
Antal nyanlända 2017-
2021

Antal elever på skolan Procent

Björkris skola 2 174 1,15%

Fjordskolan 0 377 0,00%

Fjärås Bräckaskolan 15 593 2,53%

Frillesåsskolan 2 557 0,36%

Fullriggaren Malevik 3 280 1,07%

Furulidsskolan 2 198 1,01%

Gullregnsskolan 5 135 3,70%

Gällingeskolan 2 121 1,65%

Hedeskolan 26 581 4,48%

Hålabäcksskolan 16 306 5,23%

Iseråsskolan 2 312 0,64%

Kapareskolan 2 521 0,38%

Reservation för 
Elever som bytt 
skola i samband 
med terminstart
HT21



Antal barn som kommit till varje skola sedan 2017 som är kvar
(augusti 2021)

Kollaskolan 39 677 5,76%

Kolla sär 3 75 4,00%

Kullaviksskolan 16 697 2,30%

Presseskolan 1 444 0,23%

Smedingeskolan 16 415 3,86%

Särö skola 8 542 1,48%

Tingbergsskolan 21 393 5,34%

Toråsskolan 4 608 0,66%

Varlaskolan 14 523 2,68%

Åsa Gårdsskola 14 370 3,78%

Åsaskolan 9 674 1,34%

Älvsåkersskolan 50 541 9,24%

Totalsumma 272 10114 2,69%

Skola
Antal nyanlända 2017-
2021

Antal elever på skolan Procent

Reservation för 
Elever som bytt 
skola i samband 
med terminstart
HT21



Nyanlända 2017-2021 Språk
Språk antal elever per språk

Arabiska 93

Engelska 24

Swahiliska 19

Somaliska 18

Tigrinja (Etiopien, Eritrea) 16

Polska 11

Persiska 7

Spanska 7

Dari, Parsi, Persian 6

Kurmanji 6

Masalit 6

Thai (Thailand) 6

Övriga språk 53

Totalt 272
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§ 58 Dnr 2021-00157 
Redovisning av situationen för nyanlända elever  

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

Sammanfattning av ärendet 
I nämndbudget 2021 finns ett direktiv som ger förvaltningen i uppdrag att redovisa 
situationen för nyanlända elever. Förvaltningen beskriver arbetet med att stödja 
nyanlända barn och elever i ett nuläge och med framtida utvecklingsmöjligheter. 

Beslutsunderlag 
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-03-30. 
 



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

2021-04-21 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 49 Dnr 2021-00157 
Redovisning av situationen för nyanlända elever  

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

Anna-Karin Granbergs (SD) yrkande tas till arbetsutskottet för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 
I nämndbudget 2021 finns ett direktiv som ger förvaltningen i uppdrag att redovisa 
situationen för nyanlända elever. Förvaltningen beskriver arbetet med att stödja 
nyanlända barn och elever i ett nuläge och med framtida utvecklingsmöjligheter. 
                                                                                                                    
Förslag till beslut på sammanträdet 
Anna-Karin Granberg (SD) yrkar en liknande sammanställning av det totala antalet 
nyanlända barn, på vilka skolor de går och vilka hemspråk de talar.  

Beslutsunderlag 
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-03-30 
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§ 81 Dnr 2021-00157 
Redovisning av situationen för nyanlända elever  

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att ge skolchefen i uppdrag att ta fram statistik för åren 2019 
och 2021. Sammanställningen ska redovisas på nämndmöte i september.  

Sammanfattning av ärendet 
I nämndbudget 2021 finns ett direktiv som ger förvaltningen i uppdrag att redovisa 
situationen för nyanlända elever. Förvaltningen beskriver arbetet med att stödja 
nyanlända barn och elever i ett nuläge och med framtida utvecklingsmöjligheter.  

Beslutsunderlag 
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-03-30. 

 

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

1 Förutsättningar för resursfördelningsmodellen 

1.1 Principer för budget 2022 
Nämnden fastställer principerna för budget för förskola, pedagogisk omsorg, 
förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem. Budget utgår från principen 
bidrag på lika villkor i kommunal och fristående verksamhet. 

Nämnden fastställer i nämndbudget grundbelopp per barn och elev per 
verksamhetsform i förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola och fritidshem för kommunal och fristående verksamhet.  

Nämnden fastställer i nämndbudget vilka budgetramar som ska gälla för respektive 
verksamhetsform för kommunal och fristående verksamhet.  

Förvaltningschef fastställer förvaltningsbudget för kommunal verksamhet inklusive 
ram till pedagogiskt område. Därefter ansvarar respektive verksamhetschef 
pedagogiskt område för att fördela områdets totala grundbelopp mellan 
verksamhetsformerna, utifrån barnens och elevernas förutsättningar och behov. 
Rektorer ansvarar för att i detaljbudgeten fördela sin budgetram mellan 
verksamhetsformerna, utifrån barnens och elevernas förutsättningar och behov i 
enlighet med 2 kap 10 paragrafen skollagen.  

1.2 Strukturbidrag (socioekonomisk resursfördelning) till förskola, 
förskoleklass, grundskola och fritidshem   

 

Under budgetåret 2022 omfördelas 10 miljoner kronor enligt denna strukturbidrags-
modell i grundskola, 3 miljoner kronor i fritidshem och 3 miljoner kronor i förskola 
på lika sätt till i den kommunala och fristående verksamheten. Ingen omfördelning 
sker inom grundsärskolan då det endast finns en enhet inom denna verksamhetsform. 

Strukturbidraget ger ett differentierat belopp per barn och elev och bygger på hur 
barn och elevers socioekonomiska bakgrund påverkar sannolikheten för att eleverna 
ska uppnå målen. Resursfördelningen skall kompensera för skillnader i elevernas 
förutsättningar samtidigt som den skall ge skolan möjlighet att utvecklas för att möta 
alla barns olika förutsättningar för deras kunskapsutveckling. 
 

Strukturbidraget baseras på Uppsalamodellen som bygger på vetenskapligt framtagna 
parametrar som har direkt inverkan på inlärningen för varje individ. (Skolverkets 
rapport ”Samband mellan resurser och resultat. En studie av landets grundskolor med 

elever i årskurs 9”, 1999, sid 8.).   
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Strukturbidraget utgår från uppgifter på individnivå sammanställda av statistiska 
centralbyrån, SCB.  

Strukturbidraget fördelas utifrån i vilken enhet barnet/eleven är inskriven och 
folkbokföringsadressen eller var enheten är belägen är inte en variabel som påverkar.  

 
De variabler som används i modellen för socioekonomisk bakgrund är 
 
• Invandring (För 0-2 år sedan, för 3-6 år sedan, svensk bakgrund eller för mer än 6 

år sedan) 

• högsta utbildning för vårdnadshavarna (förgymnasial utbildning, gymnasial 
utbildning, eftergymnasial utbildning) 

• ekonomiskt bistånd (någon eller båda vårdnadshavarna har ekonomiskt bistånd) 

• familjekonstellationen (bor med en vårdnadshavare) 

 

De variabler som beskriver elevens resultat är 

• Eleven uppnår inte behörighet till gymnasieskolan 

• Eleven får icke-godkänt i minst två ämnen 

1.3 Centrala avsättningar 

Kommunal öppen förskola 
Centrala medel avsätts för kommunal öppen förskola och fördelas som en 
rambudget, beräknad på årskostnad, till pedagogiskt område Söder. Öppen förskola 
är en frivillig verksamhetsform och är tillgänglig för alla barn i förskoleålder. 

Tilläggsbelopp och tilläggsstöd 
Centrala medel avsätts för tilläggsbelopp och tilläggsstöd för barn och elever i behov 
av särskilt stöd. Fristående verksamhet kan söka tilläggsbelopp och kommunal 
verksamhet kan söka tilläggsstöd. Båda formerna av stöd beviljas efter prövning på 
individnivå av enhet Myndighet och Stöd.  

Sommaromsorg 
En gemensam ekonomisk ram för sommaromsorg i kommunal verksamhet avsätts ur 
de pedagogiska områdenas ram. Det innebär lägre grundbelopp i den kommunala 
verksamheten och att motsvarande medel ingår i den fristående verksamhetens 
grundbelopp. 

Skolskjutskostnader 
Centrala medel avsätts för skolskjutsberättigade elever i kommunal och fristående 
verksamhet. 
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Digitala verktyg till barn och elever 
En gemensam ekonomisk ram för digitala verktyg till elever i årkurs 6-9 i kommunal 
verksamhet avsätts ur de pedagogiska områdenas ram. För förskolan och årskurs F-5 
fördelas pengarna ut i grundbeloppet. Det innebär lägre grundbelopp i den 
kommunala verksamheten och att motsvarande medel ingår i den fristående 
verksamhetens grundbelopp. 

Utvecklingsorganisation 
En gemensam ekonomisk ram för avdelningen för Kvalité och Utveckling som 
arbetar för barn och elever i kommunal verksamhet avsätts ur de pedagogiska 
områdenas ram. Det innebär lägre grundbelopp i den kommunala verksamheten och 
att motsvarande medel ingår i den fristående verksamhetens grundbelopp. 

 

1.4 Avstämning och utbetalning av grundbelopp 
 

Kungsbacka kommun betalar ut bidrag för barn folkbokförda i Kungsbacka till den 
enhet där barnet är placerat. Underlag för placering ska finns hos Kungsbacka 
kommun senast den 5:e i innevarande månad. Regleringen sker där barnet/eleven är 
placerat den 15:e varje månad undantag juni till augusti. I förskolan fördelas bidrag 
för juli för barn som är inskrivna den 15 juni. För fritidshem fördelas bidrag för juni 
för barn inskrivna 15 maj. För juli fördelas bidrag för barn inskrivna 15 augusti, 
undantag för nya barn i förskoleklass. Bidrag för nya i förskoleklass fördelas från 1 
augusti.  

I samband med höstterminens start kan det vara svårt att veta vilken grundskola 
eleven kommer tillhöra. Därför är utbetalning för grundskolan som sker i juli och 
augusti preliminär och korrigeras utifrån avstämning den 15 september. Den enhet 
där eleven går i skola den 15 september har rätt till ersättning för eleven för juli och 
augusti. 

1.5 Förskola och pedagogisk omsorg 

1.5.1 Förskola 
Fastställt grundbelopp per barn, differentierat efter barnets ålder, fördelas enligt 
nedanstående modell: 

Åldersintervall Grundbelopp förskola 
Barn 1-2 år  125 % av grundbeloppet 
Barn 3-5 år. Grundbelopp 
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Modersmålsstöd i förskolan fördelas ut i grundbeloppet till den fristående 
verksamheten. 

1.5.2 Pedagogisk omsorg 
Fastställt grundbelopp per barn, differentierat efter barnets ålder, fördelas enligt 
nedanstående modell. Omkostnadsersättningen ska täcka kostnader för mathållning, 
slitage av möbler och övrig inredning samt smärre förbrukningsartiklar exempelvis 
disk-, tvätt- och skurmedel, toalett- och hushållspapper, tvål mm. 

Åldersintervall 
Grundbelopp pedagogisk 

omsorg 

Barn 1-2 år 125 % av grundbeloppet + 
omkostnadsersättning 

Barn 3-5 år Grundbelopp + 
omkostnadsersättning 

1.6 Förskoleklass och grundskola  

1.6.1 Förskoleklass, grundskola 
Fastställt grundbelopp för elever i förskoleklass, årskurs 1-3, 4-6 och 7-9, beräknas 
utifrån en grundkalkyl som utgår från undervisning, läromedel och utrustning, 
elevvård, måltider, lokalkostnader, administration och dold moms. Den del i kalkylen 
som är undervisning viktas utifrån timplanen.  

Modersmål/modersmålsstöd 
Ur de pedagogiska områdenas ram avsätts medel för studiehandledning på 
modersmålet och modersmålsundervisning och ingår i pedagogiskt område Centrums 
tilldelade budgetram för den kommunala verksamheten.  

För den fristående verksamheten kan tilläggsbelopp sökas för studiehandledning på 
modersmålet och modersmålsundervisning.  

Särskild undervisningsgrupp 
Kostnaden för plats i särskild undervisningsgrupp i kommunal verksamhet belastar 
respektive skolenhets budgetram.  

Elever som bedöms komma att tillhöra särskolans personkrets 
För elever i förskoleklass i kommunal och fristående verksamhet som bedöms 
komma att tillhöra särskolans personkrets finns budget för särskilda stödinsatser. 
Förskolan/skolan får något av följande alternativ utifrån barnets förskole-
/skolplacering; 

Alternativ 1. Barnet börjar i förskoleklass 
Barnet börjar i förskoleklass på vald skola. I kommunal verksamhet får skolan ett 
resurstillskott motsvarande grundbeloppet för integrerade grundsärskoleelever, varav 
78 % av beloppet går till skolan och 22 % av beloppet förs till specialpedagogiska 
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teamet som tillhör avdelningen för Kvalité & Utveckling. Fristående verksamhet får 
hela grundbeloppet. 

Alternativ 2 Barnet går kvar i förskolan som sexåring  
Om rektor beslutar kan barnet vara kvar i förskolan som 6-åring. Ingen ytterligare 
ersättning utgår för detta. Den fristående verksamheten kan söka tilläggsbelopp och 
kommunal verksamhet tilläggsstöd. 

Grundsärskolans kontaktlärare stöttar arbetslagen kring de barn som börjar i 
förskoleklass och de barn som stannar kvar i förskolan i kommunal verksamhet. 
Under förskoleklassåret påbörjas processen med mottagandet i grundsärskola för de 
vårdnadshavare som så önskar inför skolstarten i årskurs 1. 

1.7 Grundsärskola 
För elev inom särskolans personkrets fördelas ett fastställt grundbelopp till 
kommunal och fristående verksamhet. 

För alla elever som är inskrivna och placerade i grupp på särskolan utgår samma 
grundbelopp.   

För en integrerad grundsärskoleelev finns två nivåer, nivå 1 och 2 beroende på 
elevens behov av stöd. I kommunal skola avsätts 22 % av grundbeloppet för nivå 2 
som utgör storleken på det krontal som avsätts ur ersättningarna för både nivå 1 och 
2. Detta för att täcka specialpedagogiska teamets kostnader för arbetsledning, 
administration och kontaktlärare. Resterande del, 78 %, tilldelas det aktuella 
pedagogiska området. Den fristående skolan erhåller hela grundbeloppet utan 
avdraget ovan. 

Särskild resurs för barn som bedömts tillhöra särskolans personkrets 
Vårdnadshavarna accepterar om erbjudande om mottagande i grundsärskola ska 
beslutas eller inte. Om vårdnadshavare väljer att inte skriva in eleven kan 
grundbelopp motsvarande grundsärskolan erhållas. Efter prövning på individnivå och 
beslut av utvecklingsledaren, kan skolan erhålla grundbelopp för integrerad 
grundsärskoleelev nivå 1 eller 2.  

  

1.8 Fritidshem 
Fastställt grundbelopp per elev, differentierat efter barnets ålder, fördelas enligt 
nedanstående modell: 

 

 

 

 

Åldersintervall Grundbelopp fritidshem 
Skolbarn i skolår F – 3 Grundbelopp 

Skolbarn i skolår 4 – 6 50 % av grundbelopp 
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1.8.1 Pedagogisk omsorg för elever  
Fastställt grundbelopp per elev, differentierat efter elevens ålder, fördelas enligt 
nedanstående modell. Omkostnadsersättning tillkommer och är beroende av elevens 
vistelsetid. Omkostnadsersättningen avser att täcka kostnader för mathållning, slitage 
av möbler och övrig inredning samt smärre förbrukningsartiklar exempelvis 
rengöringsmedel, toalett- och hushållspapper, tvål mm. 

 

 

 

 

 

1.8.2 Fritidshem för elever inskrivna i grundsärskolan 
Fastställt grundbelopp per elev enligt nedanstående modell: 

 

 

 

 

För elever inskrivna i grundsärskolan uppräknas grundbeloppet för fritidshem (med 
undantag för den del i kalkylen som utgörs av bidrag för hyra, lokalvård, måltider 
och försäkring). För en integrerad grundsärskoleelev i kommunal verksamhet finns 
två nivåer, nivå 1 och 2 beroende på elevens behov av stöd.  

1.8.3 Korttidstillsyn enligt LSS 
Medel för korttidstillsyn enligt LSS i kommunal verksamhet fördelas till pedagogiskt 
område Söder. 

2 Stödverksamhet 

2.1 Lokaler 
Den kommunala enheterna får full kostnadstäckning för beräknade 
internhyreskostnader. Genomsnittlig kostnad per barn och elev i kommunal 
verksamhet är underlag för bidraget till fristående verksamhet. 

Åldersintervall Grundbelopp pedagogisk 
omsorg 

Skolbarn i skolår F - 3 
Grundbelopp + 
omkostnadsersättning 

Skolbarn i skolår 4 - 6 
50 % av grundbelopp + 
omkostnadsersättning 

Åldersintervall Grundbelopp fritidshem för 
elever inskrivna i särskolan 

Skolbarn i skolår F – 6 Grundbelopp 
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2.2 Lokalvård 
Den kommunala verksamheten får full kostnadstäckning för beräknade 
lokalvårdskostnader. Genomsnittlig kostnad per barn och elev i kommunal 
verksamhet är underlag för bidraget till fristående verksamhet.  

2.3 Måltider 
Den kommunala verksamheten får full kostnadstäckning för beräknade 
måltidskostnader. Genomsnittlig kostnad per barn och elev i kommunal verksamhet 
är underlag för bidraget till fristående verksamhet. 

3 Budgetuppföljning och bokslut i kommunal 
verksamhet 

3.1 Uppföljning  
En månadsvis uppföljning sker på pedagogisk områdesnivå, samt för varje rektors 
ansvarsområde. Prognostiserade underskott, som kvarstår efter avstämning av antal 
barn och elever, ska omgående åtgärdas och planerade åtgärder ska redovisas i 
handlingsplan per april och per augusti. Handlingsplanerna upprättas i maj respektive 
september och rapporteras på pedagogisk områdesnivå och för hela nämndens totala 
budget i nämnden i juni respektive oktober. 

Delårsbokslut görs av samtliga verksamheter per den 30/4 och den 31/8, enligt 
särskilda anvisningar. 

3.2 Bokslut 
Bokslut upprättas och bokslutsberedning genomförs årsvis enligt 
kommungemensamma anvisningar på förvaltnings- och verksamhetsnivå.  

Det justerade resultatet för budgetåret ger underlag för beslut om hantering av över- 
eller underskott. Överskott och underskott tas med i sin helhet till påföljande års 
budget. Resultatet samlas i en så kallad resultatfond. 

Vid underskott ska det pedagogiska området snarast efter bokslut, för ekonomichef, 
skriftligt redovisa en handlingsplan för hur man ska nå balans i sin budget. 
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4 Resultatfond i kommunal verksamhet 

Resultatfond innebär att nämnden kan ta med sig över- respektive underskott till 
kommande år. Uttag ur resultatfond till utvecklingsprojekt beslutas av 
förvaltningschef. 

Den totala resultatfonden för en nämnd kan vara negativ men nämnden ska då 
återställa underskottet nästföljande budgetår. I särskilda fall kan längre tid beviljas 
för att återställa underskottet. Åtgärderna ska redovisas vid apriluppföljningen. 

Resultatfonden får användas för täckande av underskott i bokslutet. För övrigt får 
medlen användas för alla normala driftskostnader för nämnden. Man kan inte 
använda medlen för kostnader som innebär att man långsiktigt binder sig för sådant 
som inte ryms inom budget.  
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Resursfördelningsmodell 2022 
 

Förslag till beslut  
Nämnden för Förskola & Grundskola godkänner förslag till Resursfördelningsmodell 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Förskola & Grundskola upprättar årligen resursfördelningsmodell för kommunal och 
fristående verksamhet.  

 

I förslag till Resursfördelningsmodell 2022 har följande ändringar gjorts: 

 Grundbeloppen för pedagogisk omsorg påverkas inte längre av vistelsetiden utan är ett och 
samma för alla inskrivna barn och elever.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-08-24 

Resursfördelningsmodell 2022 

Beslutet skickas till 
Samtliga VC FG, Fristående verksamhet i samband med information om 2022 års ekonomiska 
förutsättningar 

 

 

Maria Andersson     Julia Tryggvadottir Tollesson 

Skolchef     Biträdande förvaltningschef 
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Utökad satsning gällande tillfällig förstärkning av statligt stöd 
till skolväsendet 2021 ”skolmiljarden” 

Beslut om utbetalning 

Skolverket beslutar om medel för en utökad satsning avseende tillfällig 
förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021.  

 

Skälen för beslutet 

Medlen är en utökning med ytterligare 250 000 000 kr avseende det uppdrag om 
att fördela 1000 000 000 kr som Skolverket beslutade om 2021-01-28 (dnr 
2021:283) enligt tidigare regleringsbrev. I övrigt är uppdraget och syftet med 
satsningen detsamma som vid det tidigare beslutet.  

Beslutet om fördelning och utbetalning fattas utifrån Skolverkets regleringsbrev 
(Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Statens skolverk, 
beslutat 2021-06-23, dnr U2021/03132). Där framgår att Skolverket ska betala ut 
högst 250 000 000 kronor till landets kommuner i syfte att bidra till goda 
förutsättningar för kommunerna att säkerställa barn och elever den utbildning de 
har rätt till, trots covid-19-pandemin. Medel ska fördelas proportionellt utifrån 
antalet barn och unga i åldern 6–19 år i kommunen. Medel ska fördelas under 
2021 och ska användas till insatser i kommunal och enskild verksamhet i 
skolväsendet.  

 

Fördelning av medel 

250 000 000 kronor har fördelats proportionerligt utifrån antalet barn och unga i 
åldern 6–19 år i kommunen. Se bilaga 1 för beräkning och bilaga 2 för fördelat 
belopp per kommun.  
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Dnr 2021:1390 
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Utbetalningsplan 
Medlen betalas ut vid ett tillfälle under 2021. Medlen kommer betalas ut under 
juli månad. Utbetalningen kommer ha meddelandetexten ”Utökad skolmiljard 
2021”.  
 

 

 

På Skolverkets vägnar  

Johanna Freed  Sofie Lundkvist 

Enhetschef   Enhetschef   

    

 

I den slutliga handläggningen av ärendet har Nils-Henrik Jansson och Peter 
Jansson deltagit. 

 

Bilagor 

1. Beräkning 

2. Fördelat belopp per kommun 

 

 

Handlingen är beslutad i Skolverkets elektroniska ärende- och 
dokumenthanteringssystem av:  

Johanna Freed (Signerare) den 2021-06-30 

Sofie Lundkvist (Signerare) den 2021-07-01. 
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"Skolmiljarden" Utökad satsning gällande tillfällig förstärkning av statligt stöd till 
skolväsendet 2021  
 

Förslag till beslut  
Nämnden för Förskola & Grundskola beslutar om att fördela sin andel av den utökade satsningen av 
statsbidraget skolmiljarden enligt samma princip som de tillkommit kommunen. Lika fördelning per 
elev i årskurs F-9 till både kommunala och fristående grundskolor.  

 

Sammanfattning av ärendet 
Med bakgrund i pågående pandemi har regeringen beslutat att förstärka det statliga stödet till 
skolväsendet med 1 miljard kronor år 2021. Tillskottet är tillfälligt och går under benämningen 
”skolmiljarden”. Vid ändring av Skolverkets regleringsbrev för budgetåret 2021 beslutade regeringen 
att tillskjuta uppdraget ytterligare 250 miljoner kronor. Medlen ska användas till insatser i kommunala 
och fristående skolor. Statsbidraget fördelas till kommunerna proportionellt utifrån antalet barn och 
unga i åldrarna 6-19 år. Det extra bidraget betalas ut under juli månad.  

Det är upp till varje kommun att bestämma hur medlen ska användas, men bidragen till de fristående 
huvudmännen i kommunen ska ges utifrån samma grunder. Medlen kan användas för insatser i hela 
skolväsendet, exempelvis inom förskolan, grund- och gymnasieskolan samt vuxenutbildningen.  

Syftet med den ekonomiska förstärkningen är att den ska användas inom skolväsendet för att 
säkerställa att barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots coronapandemin.  

Kommunfullmäktige i Kungsbacka beslutar den 9 september om fördelningen till nämnderna.   

Nämnden för Förskola & Grundskola beslutar därför om att fördela den utökade satsningen av 
statsbidraget Skomiljarden enligt samma principer som de tillkommit kommunen. Lika fördelning per 
elev i årkurs F-9 till både kommunala och fristående grundskolor. Den fristående verksamheten 
erhåller också ett påslag för administrationsschablon om 3 % samt 6% för dold moms.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-08-24 
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Beslut utökad satsning skolmiljarden 

 

Beslutet skickas till 
Ekonomi 

 

 

Maria Andersson     Julia Tryggvadottir Tollesson 

Skolchef     Biträdande förvaltningschef 
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Beräkning avseende tillfällig förstärkning av statligt stöd till 
skolväsendet 2021  
 

Bakgrund  

Enligt Skolverkets regleringsbrev 2021, punkt 7 under övriga villkor i anslagspost 1:5.3 framgår 
att Skolverket ska betala ut högst 250 000 000 kronor till landets kommuner i syfte att bidra till 
goda förutsättningar för kommunerna att säkerställa barn och elever den utbildning de har rätt 
till, trots covid-19-pandemin. Medel ska fördelas proportionellt utifrån antalet barn och 
unga i åldern 6–19 år i kommunen.  
 

Hämtning av statistik  

Statistiken som ligger till grund för beräkningen är antalet barn och unga i åldern 6–19 år i 
respektive kommun. Statistiken är hämtad från SCB och är den vid beslutstillfället senast 
tillgängliga (april 2021). Länk: 
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101A/Bef
olkManad/ 
 

 
Figur 1Bilden visar vilka parametrar som valdes vid hämtningen av statistiken 

 

Bearbetning av statistik och beräkning av bidrag per kommun 

Då statistiken levereras uppdelad på antal barn och unga i respektive åldersgrupp, måste de 
summeras för respektive kommun. Summeringen för respektive kommun delas sedan med det 
totala antalet barn och unga för samtliga kommuner. Resultatet blir en andel mellan 0 och 1 
(summerar man alla kommuner blir det 1), vilket ger varje kommun en andel av totalen. Andelen 
multipliceras med anslaget för bidraget (250 000 000 kronor) för respektive kommun vilket ger 
varje kommun en del av statsbidraget.  



Bilaga 1 
2021-06-30  Dnr: 2021:1390 

 
Eftersom bidraget betalas ut i hela kronor görs en avrundning till närmsta krona med en 
justering. Justeringen innebär att man adderar eller subtraherar ett litet tal till varje kommuns 
tilldelning, detta ska få fördelningen att gå exakt jämnt ut. En avrundning utan justering skulle 
innebära att den sammanlagda tilldelningen skulle bli 250 000 003 kronor, alltså 3 kronor över 
anslaget. I det här fallet subtraheras 0,01675 kronor från alla kommuners tilldelning innan 
avrundning, som då leder till att den sammanlagda tilldelningen blir exakt 250 000 000 kronor 
efter avrundning till heltal. 
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Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 

Skolverket har beräknat om statsbidrag enligt nedan

Huvudmannens namn Organisationsnummer Beslut 1 Beslut 2 Totalt
ALE KOMMUN 2120001439 3 494 592 kr 888 534 kr 4 383 126 kr

ALINGSÅS KOMMUN 2120001553 4 225 703 kr 1 061 065 kr 5 286 768 kr

ALVESTA KOMMUN 2120000639 2 177 414 kr 543 180 kr 2 720 594 kr

ANEBY KOMMUN 2120000498 637 953 kr 165 513 kr 803 466 kr

ARBOGA KOMMUN 2120002122 1 258 808 kr 310 702 kr 1 569 510 kr

ARJEPLOGS KOMMUN 2120002668 208 720 kr 52 198 kr 260 918 kr

ARVIDSJAURS KOMMUN 2120002650 501 165 kr 125 158 kr 626 323 kr

ARVIKA KOMMUN 2120001892 2 276 467 kr 567 451 kr 2 843 918 kr

ASKERSUNDS KOMMUN 2120001983 974 618 kr 243 883 kr 1 218 501 kr

AVESTA KOMMUN 2120002262 2 050 059 kr 509 697 kr 2 559 756 kr

BENGTSFORS KOMMUN 2120001470 818 373 kr 200 165 kr 1 018 538 kr

BERGS KOMMUN 2120002502 620 265 kr 157 032 kr 777 297 kr

BJURHOLMS KOMMUN 2120002833 205 772 kr 51 759 kr 257 531 kr

BJUVS KOMMUN 2120001041 1 729 903 kr 428 257 kr 2 158 160 kr

BODENS KOMMUN 2120002767 2 390 851 kr 599 325 kr 2 990 176 kr

BOLLEBYGDS KOMMUN 2120002973 1 057 163 kr 263 914 kr 1 321 077 kr

BOLLNÄS KOMMUN 2120002361 2 452 170 kr 620 965 kr 3 073 135 kr

BORGHOLMS KOMMUN 2120000795 788 892 kr 195 048 kr 983 940 kr

BORLÄNGE KOMMUN 2120002239 5 412 579 kr 1 347 349 kr 6 759 928 kr

BORÅS KOMMUN 2120001561 11 286 231 kr 2 821 464 kr 14 107 695 kr

BOTKYRKA KOMMUN 2120002882 10 507 362 kr 2 629 780 kr 13 137 142 kr

BOXHOLMS KOMMUN 2120000407 478 170 kr 117 994 kr 596 164 kr

BROMÖLLA KOMMUN 2120000894 1 300 080 kr 324 446 kr 1 624 526 kr

BRÄCKE KOMMUN 2120002460 511 188 kr 130 568 kr 641 756 kr

BURLÖVS KOMMUN 2120001025 2 032 960 kr 519 786 kr 2 552 746 kr

BÅSTADS KOMMUN 2120000944 1 275 907 kr 318 451 kr 1 594 358 kr

DALS-EDS KOMMUN 2120001413 427 464 kr 108 490 kr 535 954 kr

DANDERYDS KOMMUN 2120000126 4 279 358 kr 1 056 240 kr 5 335 598 kr

DEGERFORS KOMMUN 2120001934 846 084 kr 207 914 kr 1 053 998 kr

DOROTEA KOMMUN 2120002809 207 541 kr 50 882 kr 258 423 kr

EDA KOMMUN 2120001769 748 799 kr 189 930 kr 938 729 kr

EKERÖ KOMMUN 2120000050 3 743 996 kr 942 779 kr 4 686 775 kr

EKSJÖ KOMMUN 2120000589 1 686 862 kr 419 045 kr 2 105 907 kr

EMMABODA KOMMUN 2120000738 876 744 kr 222 828 kr 1 099 572 kr

ENKÖPINGS KOMMUN 2120000282 4 626 635 kr 1 157 126 kr 5 783 761 kr

ESKILSTUNA KOMMUN 2120000357 11 043 313 kr 2 750 551 kr 13 793 864 kr

ESLÖVS KOMMUN 2120001173 3 626 664 kr 915 876 kr 4 542 540 kr

ESSUNGA KOMMUN 2120002916 533 003 kr 135 978 kr 668 981 kr

FAGERSTA KOMMUN 2120002106 1 308 924 kr 330 148 kr 1 639 072 kr

FALKENBERGS KOMMUN 2120001231 4 317 092 kr 1 084 313 kr 5 401 405 kr

FALKÖPINGS KOMMUN 2120001744 3 406 152 kr 844 963 kr 4 251 115 kr

FALU KOMMUN 2120002221 5 808 205 kr 1 458 763 kr 7 266 968 kr

FILIPSTADS KOMMUN 2120001876 945 138 kr 234 671 kr 1 179 809 kr

FINSPÅNGS KOMMUN 2120000423 1 996 405 kr 504 287 kr 2 500 692 kr

FLENS KOMMUN 2120000332 1 571 889 kr 390 534 kr 1 962 423 kr

FORSHAGA KOMMUN 2120001819 1 150 321 kr 291 109 kr 1 441 430 kr

FÄRGELANDA KOMMUN 2120001421 627 930 kr 152 354 kr 780 284 kr

GAGNEFS KOMMUN 2120002155 1 040 064 kr 263 914 kr 1 303 978 kr

GISLAVEDS KOMMUN 2120000514 3 130 806 kr 777 851 kr 3 908 657 kr

GNESTA KOMMUN 2120002965 1 172 726 kr 292 571 kr 1 465 297 kr

GNOSJÖ KOMMUN 2120000506 988 179 kr 250 901 kr 1 239 080 kr

GRUMS KOMMUN 2120001827 787 123 kr 198 995 kr 986 118 kr

GRÄSTORPS KOMMUN 2120001595 522 391 kr 126 035 kr 648 426 kr

GULLSPÅNGS KOMMUN 2120001637 420 389 kr 104 103 kr 524 492 kr

GÄLLIVARE KOMMUN 2120002726 1 372 012 kr 350 764 kr 1 722 776 kr

GÄVLE KOMMUN 2120002338 9 852 899 kr 2 447 891 kr 12 300 790 kr

GÖTEBORGS KOMMUN 2120001355 50 459 627 kr 12 624 873 kr 63 084 500 kr

GÖTENE KOMMUN 2120001652 1 272 959 kr 315 965 kr 1 588 924 kr

HABO KOMMUN 2120001611 1 580 143 kr 407 348 kr 1 987 491 kr
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HAGFORS KOMMUN 2120001884 880 281 kr 215 810 kr 1 096 091 kr

HALLSBERGS KOMMUN 2120001926 1 567 761 kr 396 090 kr 1 963 851 kr

HALLSTAHAMMARS KOMMUN 2120002064 1 576 605 kr 398 429 kr 1 975 034 kr

HALMSTADS KOMMUN 2120001215 9 893 582 kr 2 472 601 kr 12 366 183 kr

HAMMARÖ KOMMUN 2120001793 1 933 906 kr 488 642 kr 2 422 548 kr

HANINGE KOMMUN 2120000084 9 785 684 kr 2 468 946 kr 12 254 630 kr

HAPARANDA KOMMUN 2120002775 885 588 kr 219 173 kr 1 104 761 kr

HEBY KOMMUN 2120002049 1 295 953 kr 324 446 kr 1 620 399 kr

HEDEMORA KOMMUN 2120002254 1 392 648 kr 348 717 kr 1 741 365 kr

HELSINGBORGS KOMMUN 2120001157 14 457 129 kr 3 617 446 kr 18 074 575 kr

HERRLJUNGA KOMMUN 2120001520 874 975 kr 217 711 kr 1 092 686 kr

HJO KOMMUN 2120001728 844 315 kr 209 523 kr 1 053 838 kr

HOFORS KOMMUN 2120002296 818 373 kr 207 037 kr 1 025 410 kr

HUDDINGE KOMMUN 2120000068 12 984 884 kr 3 241 241 kr 16 226 125 kr

HUDIKSVALLS KOMMUN 2120002379 3 527 021 kr 884 879 kr 4 411 900 kr

HULTSFREDS KOMMUN 2120000712 1 297 722 kr 325 908 kr 1 623 630 kr

HYLTE KOMMUN 2120001207 1 148 552 kr 283 652 kr 1 432 204 kr

HÅBO KOMMUN 2120000241 2 518 206 kr 631 931 kr 3 150 137 kr

HÄLLEFORS KOMMUN 2120001942 596 681 kr 145 920 kr 742 601 kr

HÄRJEDALENS KOMMUN 2120002510 776 511 kr 193 585 kr 970 096 kr

HÄRNÖSANDS KOMMUN 2120002403 2 353 706 kr 594 793 kr 2 948 499 kr

HÄRRYDA KOMMUN 2120001264 4 797 031 kr 1 203 768 kr 6 000 799 kr

HÄSSLEHOLMS KOMMUN 2120000985 4 912 004 kr 1 231 256 kr 6 143 260 kr

HÖGANÄS KOMMUN 2120001165 2 752 279 kr 689 685 kr 3 441 964 kr

HÖGSBY KOMMUN 2120000688 555 408 kr 136 270 kr 691 678 kr

HÖRBY KOMMUN 2120001108 1 455 736 kr 365 093 kr 1 820 829 kr

HÖÖRS KOMMUN 2120001116 1 742 874 kr 441 123 kr 2 183 997 kr

JOKKMOKKS KOMMUN 2120002676 354 943 kr 87 874 kr 442 817 kr

JÄRFÄLLA KOMMUN 2120000043 8 479 118 kr 2 137 921 kr 10 617 039 kr

JÖNKÖPINGS KOMMUN 2120000530 13 777 904 kr 3 438 920 kr 17 216 824 kr

KALIX KOMMUN 2120002692 1 288 288 kr 319 767 kr 1 608 055 kr

KALMAR KOMMUN 2120000746 6 583 536 kr 1 645 184 kr 8 228 720 kr

KARLSBORGS KOMMUN 2120001629 574 865 kr 142 411 kr 717 276 kr

KARLSHAMNS KOMMUN 2120000845 2 989 890 kr 746 123 kr 3 736 013 kr

KARLSKOGA KOMMUN 2120001991 2 788 835 kr 697 142 kr 3 485 977 kr

KARLSKRONA KOMMUN 2120000829 6 555 825 kr 1 619 743 kr 8 175 568 kr

KARLSTADS KOMMUN 2120001850 8 345 867 kr 2 053 995 kr 10 399 862 kr

KATRINEHOLMS KOMMUN 2120000340 3 445 655 kr 856 513 kr 4 302 168 kr

KILS KOMMUN 2120001751 1 192 772 kr 297 981 kr 1 490 753 kr

KINDA KOMMUN 2120000399 923 322 kr 230 139 kr 1 153 461 kr

KIRUNA KOMMUN 2120002783 2 022 347 kr 505 018 kr 2 527 365 kr

KLIPPANS KOMMUN 2120000928 1 682 145 kr 412 612 kr 2 094 757 kr

KNIVSTA KOMMUN 2120003013 2 504 055 kr 633 101 kr 3 137 156 kr

KRAMFORS KOMMUN 2120002429 1 532 975 kr 381 469 kr 1 914 444 kr

KRISTIANSTADS KOMMUN 2120000951 8 506 830 kr 2 114 965 kr 10 621 795 kr

KRISTINEHAMNS KOMMUN 2120001868 2 134 962 kr 533 530 kr 2 668 492 kr

KROKOMS KOMMUN 2120002478 1 734 030 kr 438 345 kr 2 172 375 kr

KUMLA KOMMUN 2120001975 2 409 129 kr 603 419 kr 3 012 548 kr

KUNGSBACKA KOMMUN 2120001256 9 915 397 kr 2 466 753 kr 12 382 150 kr

KUNGSÖRS KOMMUN 2120002056 883 229 kr 219 173 kr 1 102 402 kr

KUNGÄLVS KOMMUN 2120001371 4 766 372 kr 1 202 891 kr 5 969 263 kr

KÄVLINGE KOMMUN 2120001058 3 847 766 kr 968 658 kr 4 816 424 kr

KÖPINGS KOMMUN 2120002114 2 524 691 kr 628 714 kr 3 153 405 kr

LAHOLMS KOMMUN 2120001223 2 449 222 kr 611 607 kr 3 060 829 kr

LANDSKRONA KOMMUN 2120001140 4 538 194 kr 1 135 195 kr 5 673 389 kr

LAXÅ KOMMUN 2120001918 480 529 kr 121 210 kr 601 739 kr

LEKEBERGS KOMMUN 2120002981 899 738 kr 231 308 kr 1 131 046 kr

LEKSANDS KOMMUN 2120002163 1 382 625 kr 348 132 kr 1 730 757 kr

LERUMS KOMMUN 2120001447 5 255 744 kr 1 327 757 kr 6 583 501 kr

LESSEBO KOMMUN 2120000613 940 421 kr 234 233 kr 1 174 654 kr

LIDINGÖ KOMMUN 2120000191 5 538 165 kr 1 379 223 kr 6 917 388 kr

LIDKÖPINGS KOMMUN 2120001694 3 817 107 kr 949 505 kr 4 766 612 kr

LILLA EDETS KOMMUN 2120001496 1 340 174 kr 339 213 kr 1 679 387 kr

LINDESBERGS KOMMUN 2120002015 2 223 992 kr 551 806 kr 2 775 798 kr

LINKÖPINGS KOMMUN 2120000449 15 696 480 kr 3 870 978 kr 19 567 458 kr

LJUNGBY KOMMUN 2120000670 2 643 792 kr 660 735 kr 3 304 527 kr



2021-06-30  Dnr:2021:1390 Beslutsbilaga 
sid.  3 (5)  

LJUSDALS KOMMUN 2120002320 1 718 700 kr 425 332 kr 2 144 032 kr

LJUSNARSBERGS KOMMUN 2120001959 356 122 kr 85 388 kr 441 510 kr

LOMMA KOMMUN 2120001066 3 265 825 kr 815 574 kr 4 081 399 kr

LUDVIKA KOMMUN 2120002270 2 473 985 kr 626 521 kr 3 100 506 kr

LULEÅ KOMMUN 2120002742 6 977 982 kr 1 693 434 kr 8 671 416 kr

LUNDS KOMMUN 2120001132 11 996 116 kr 2 940 189 kr 14 936 305 kr

LYCKSELE KOMMUN 2120002635 1 147 962 kr 287 308 kr 1 435 270 kr

LYSEKILS KOMMUN 2120001389 1 198 079 kr 297 689 kr 1 495 768 kr

MALMÖ KOMMUN 2120001124 31 446 025 kr 7 949 433 kr 39 395 458 kr

MALUNG-SÄLENS KOMMUN 2120002148 840 778 kr 210 546 kr 1 051 324 kr

MALÅ KOMMUN 2120002866 285 369 kr 69 597 kr 354 966 kr

MARIESTADS KOMMUN 2120001686 2 179 182 kr 551 660 kr 2 730 842 kr

MARKARYDS KOMMUN 2120000654 992 896 kr 247 392 kr 1 240 288 kr

MARKS KOMMUN 2120001504 3 507 564 kr 876 398 kr 4 383 962 kr

MELLERUDS KOMMUN 2120001488 831 344 kr 210 400 kr 1 041 744 kr

MJÖLBY KOMMUN 2120000480 2 729 284 kr 692 463 kr 3 421 747 kr

MORA KOMMUN 2120002213 1 839 569 kr 455 452 kr 2 295 021 kr

MOTALA KOMMUN 2120002817 4 176 766 kr 1 052 146 kr 5 228 912 kr

MULLSJÖ KOMMUN 2120001603 772 973 kr 193 293 kr 966 266 kr

MUNKEDALS KOMMUN 2120001330 1 000 561 kr 250 608 kr 1 251 169 kr

MUNKFORS KOMMUN 2120001801 311 312 kr 78 078 kr 389 390 kr

MÖLNDALS KOMMUN 2120001363 7 146 610 kr 1 786 425 kr 8 933 035 kr

MÖNSTERÅS KOMMUN 2120000720 1 215 177 kr 300 759 kr 1 515 936 kr

MÖRBYLÅNGA KOMMUN 2120000704 1 498 777 kr 380 299 kr 1 879 076 kr

NACKA KOMMUN 2120000167 12 332 780 kr 3 104 386 kr 15 437 166 kr

NORA KOMMUN 2120002007 1 023 555 kr 252 070 kr 1 275 625 kr

NORBERGS KOMMUN 2120002072 518 263 kr 129 252 kr 647 515 kr

NORDANSTIGS KOMMUN 2120002312 890 894 kr 222 974 kr 1 113 868 kr

NORDMALINGS KOMMUN 2120002536 649 745 kr 156 301 kr 806 046 kr

NORRKÖPINGS KOMMUN 2120000456 14 130 488 kr 3 540 246 kr 17 670 734 kr

NORRTÄLJE KOMMUN 2120000217 5 386 047 kr 1 347 788 kr 6 733 835 kr

NORSJÖ KOMMUN 2120002858 366 145 kr 91 529 kr 457 674 kr

NYBRO KOMMUN 2120000753 1 876 125 kr 468 758 kr 2 344 883 kr

NYKVARNS KOMMUN 2120002999 1 362 579 kr 344 331 kr 1 706 910 kr

NYKÖPINGS KOMMUN 2120002940 5 627 196 kr 1 410 513 kr 7 037 709 kr

NYNÄSHAMNS KOMMUN 2120000233 2 725 747 kr 686 029 kr 3 411 776 kr

NÄSSJÖ KOMMUN 2120000548 3 218 657 kr 801 245 kr 4 019 902 kr

OCKELBO KOMMUN 2120002288 484 656 kr 125 158 kr 609 814 kr

OLOFSTRÖMS KOMMUN 2120000811 1 170 367 kr 288 477 kr 1 458 844 kr

ORSA KOMMUN 2120002189 584 299 kr 138 902 kr 723 201 kr

ORUST KOMMUN 2120001314 1 275 317 kr 315 819 kr 1 591 136 kr

OSBY KOMMUN 2120000902 1 293 005 kr 322 399 kr 1 615 404 kr

OSKARSHAMNS KOMMUN 2120000761 2 573 628 kr 641 873 kr 3 215 501 kr

OVANÅKERS KOMMUN 2120002304 1 026 503 kr 256 018 kr 1 282 521 kr

OXELÖSUNDS KOMMUN 2120000324 1 057 163 kr 266 253 kr 1 323 416 kr

PAJALA KOMMUN 2120002718 489 373 kr 120 625 kr 609 998 kr

PARTILLE KOMMUN 2120001272 4 430 886 kr 1 107 853 kr 5 538 739 kr

PERSTORPS KOMMUN 2120000910 788 303 kr 197 241 kr 985 544 kr

PITEÅ KOMMUN 2120002759 3 886 680 kr 963 249 kr 4 849 929 kr

RAGUNDA KOMMUN 2120002452 449 869 kr 113 022 kr 562 891 kr

REGION GOTLAND 2120000803 5 285 814 kr 1 308 457 kr 6 594 271 kr

ROBERTSFORS KOMMUN 2120002551 619 675 kr 155 424 kr 775 099 kr

RONNEBY KOMMUN 2120000837 2 926 802 kr 727 993 kr 3 654 795 kr

RÄTTVIKS KOMMUN 2120002171 881 460 kr 215 664 kr 1 097 124 kr

SALA KOMMUN 2120002098 2 154 419 kr 542 156 kr 2 696 575 kr

SALEMS KOMMUN 2120002874 2 113 147 kr 532 214 kr 2 645 361 kr

SANDVIKENS KOMMUN 2120002346 3 758 736 kr 928 889 kr 4 687 625 kr

SIGTUNA KOMMUN 2120000225 5 351 260 kr 1 364 310 kr 6 715 570 kr

SIMRISHAMNS KOMMUN 2120000969 1 461 632 kr 362 169 kr 1 823 801 kr

SJÖBO KOMMUN 2120001090 1 800 656 kr 448 580 kr 2 249 236 kr

SKARA KOMMUN 2120001702 1 797 118 kr 444 925 kr 2 242 043 kr

SKELLEFTEÅ KOMMUN 2120002643 6 778 696 kr 1 690 949 kr 8 469 645 kr

SKINNSKATTEBERGS KOMMUN 2120002023 362 018 kr 91 237 kr 453 255 kr

SKURUPS KOMMUN 2120001082 1 624 363 kr 399 160 kr 2 023 523 kr

SKÖVDE KOMMUN 2120001710 5 124 262 kr 1 289 303 kr 6 413 565 kr

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2120002205 943 959 kr 239 058 kr 1 183 017 kr
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SOLLEFTEÅ KOMMUN 2120002437 1 649 716 kr 413 197 kr 2 062 913 kr

SOLLENTUNA KOMMUN 2120000134 8 813 425 kr 2 187 779 kr 11 001 204 kr

SOLNA KOMMUN 2120000183 5 611 866 kr 1 414 899 kr 7 026 765 kr

SORSELE KOMMUN 2120002585 189 263 kr 46 057 kr 235 320 kr

SOTENÄS KOMMUN 2120001322 617 317 kr 151 476 kr 768 793 kr

STAFFANSTORPS KOMMUN 2120001017 3 129 627 kr 788 378 kr 3 918 005 kr

STENUNGSUNDS KOMMUN 2120001298 2 932 109 kr 735 888 kr 3 667 997 kr

STOCKHOLMS KOMMUN 2120000142 83 781 778 kr 21 019 230 kr 104 801 008 kr

STORFORS KOMMUN 2120001785 348 457 kr 84 803 kr 433 260 kr

STORUMANS KOMMUN 2120002577 470 505 kr 117 994 kr 588 499 kr

STRÄNGNÄS KOMMUN 2120000365 3 874 298 kr 978 016 kr 4 852 314 kr

STRÖMSTADS KOMMUN 2120001405 1 229 917 kr 311 579 kr 1 541 496 kr

STRÖMSUNDS KOMMUN 2120002486 951 034 kr 239 204 kr 1 190 238 kr

SUNDBYBERGS KOMMUN 2120000175 4 243 981 kr 1 088 260 kr 5 332 241 kr

SUNDSVALLS KOMMUN 2120002411 9 589 935 kr 2 381 657 kr 11 971 592 kr

SUNNE KOMMUN 2120001843 1 134 991 kr 284 237 kr 1 419 228 kr

SURAHAMMARS KOMMUN 2120002031 974 618 kr 242 420 kr 1 217 038 kr

SVALÖVS KOMMUN 2120000993 1 500 546 kr 376 351 kr 1 876 897 kr

SVEDALA KOMMUN 2120001074 2 710 417 kr 695 826 kr 3 406 243 kr

SVENLJUNGA KOMMUN 2120001512 1 014 122 kr 249 585 kr 1 263 707 kr

SÄFFLE KOMMUN 2120001900 1 387 932 kr 341 406 kr 1 729 338 kr

SÄTERS KOMMUN 2120002247 1 008 226 kr 254 995 kr 1 263 221 kr

SÄVSJÖ KOMMUN 2120000563 1 242 299 kr 310 409 kr 1 552 708 kr

SÖDERHAMNS KOMMUN 2120002353 2 270 571 kr 566 428 kr 2 836 999 kr

SÖDERKÖPINGS KOMMUN 2120000464 1 474 604 kr 374 012 kr 1 848 616 kr

SÖDERTÄLJE KOMMUN 2120000159 10 166 569 kr 2 550 679 kr 12 717 248 kr

SÖLVESBORGS KOMMUN 2120000852 1 588 398 kr 393 604 kr 1 982 002 kr

TANUMS KOMMUN 2120001348 1 087 822 kr 273 271 kr 1 361 093 kr

TIBRO KOMMUN 2120001660 1 057 163 kr 265 522 kr 1 322 685 kr

TIDAHOLMS KOMMUN 2120001736 1 181 570 kr 294 472 kr 1 476 042 kr

TIERPS KOMMUN 2120000266 1 952 774 kr 502 679 kr 2 455 453 kr

TIMRÅ KOMMUN 2120002395 1 732 851 kr 422 701 kr 2 155 552 kr

TINGSRYDS KOMMUN 2120000621 1 110 227 kr 270 932 kr 1 381 159 kr

TJÖRNS KOMMUN 2120001306 1 434 510 kr 363 338 kr 1 797 848 kr

TOMELILLA KOMMUN 2120000886 1 295 364 kr 316 843 kr 1 612 207 kr

TORSBY KOMMUN 2120001777 888 536 kr 219 465 kr 1 108 001 kr

TORSÅS KOMMUN 2120000696 643 260 kr 157 910 kr 801 170 kr

TRANEMO KOMMUN 2120001462 1 147 373 kr 287 015 kr 1 434 388 kr

TRANÅS KOMMUN 2120000597 1 874 356 kr 458 815 kr 2 333 171 kr

TRELLEBORGS KOMMUN 2120001199 4 446 805 kr 1 115 602 kr 5 562 407 kr

TROLLHÄTTANS KOMMUN 2120001546 6 003 364 kr 1 483 181 kr 7 486 545 kr

TROSA KOMMUN 2120002957 1 440 407 kr 364 069 kr 1 804 476 kr

TYRESÖ KOMMUN 2120000092 5 672 006 kr 1 416 654 kr 7 088 660 kr

TÄBY KOMMUN 2120000118 8 495 038 kr 2 136 166 kr 10 631 204 kr

TÖREBODA KOMMUN 2120001678 827 806 kr 206 306 kr 1 034 112 kr

UDDEVALLA KOMMUN 2120001397 5 574 721 kr 1 399 108 kr 6 973 829 kr

ULRICEHAMNS KOMMUN 2120001579 2 353 116 kr 585 289 kr 2 938 405 kr

UMEÅ KOMMUN 2120002627 11 869 940 kr 2 935 364 kr 14 805 304 kr

UPPLANDS VÄSBY KOMMUN 2120000019 4 865 425 kr 1 220 583 kr 6 086 008 kr

UPPLANDS-BRO KOMMUN 2120000100 3 364 879 kr 849 934 kr 4 214 813 kr

UPPSALA KOMMUN 2120003005 21 694 538 kr 5 403 579 kr 27 098 117 kr

UPPVIDINGE KOMMUN 2120000605 941 011 kr 230 285 kr 1 171 296 kr

VADSTENA KOMMUN 2120002825 587 837 kr 146 066 kr 733 903 kr

VAGGERYDS KOMMUN 2120000522 1 536 512 kr 386 440 kr 1 922 952 kr

VALDEMARSVIKS KOMMUN 2120000431 614 959 kr 156 009 kr 770 968 kr

VALLENTUNA KOMMUN 2120000027 4 154 951 kr 1 033 284 kr 5 188 235 kr

VANSBRO KOMMUN 2120002130 607 883 kr 151 476 kr 759 359 kr

VARA KOMMUN 2120002924 1 529 437 kr 381 761 kr 1 911 198 kr

VARBERGS KOMMUN 2120001249 6 300 526 kr 1 580 997 kr 7 881 523 kr

VAXHOLMS KOMMUN 2120002908 1 438 638 kr 356 028 kr 1 794 666 kr

VELLINGE KOMMUN 2120001033 4 182 073 kr 1 049 075 kr 5 231 148 kr

VETLANDA KOMMUN 2120000571 2 721 619 kr 684 129 kr 3 405 748 kr

VILHELMINA KOMMUN 2120002601 601 987 kr 146 066 kr 748 053 kr

VIMMERBY KOMMUN 2120000787 1 439 817 kr 358 367 kr 1 798 184 kr

VINDELNS KOMMUN 2120002544 511 778 kr 131 006 kr 642 784 kr

VINGÅKERS KOMMUN 2120000308 917 426 kr 223 559 kr 1 140 985 kr
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VÅRGÅRDA KOMMUN 2120001454 1 211 050 kr 309 093 kr 1 520 143 kr

VÄNERSBORGS KOMMUN 2120001538 3 959 791 kr 980 648 kr 4 940 439 kr

VÄNNÄS KOMMUN 2120002841 938 063 kr 233 502 kr 1 171 565 kr

VÄRMDÖ KOMMUN 2120000035 5 217 420 kr 1 298 953 kr 6 516 373 kr

VÄRNAMO KOMMUN 2120000555 3 474 546 kr 860 461 kr 4 335 007 kr

VÄSTERVIKS KOMMUN 2120000779 3 153 800 kr 793 496 kr 3 947 296 kr

VÄSTERÅS KOMMUN 2120002080 15 191 188 kr 3 787 199 kr 18 978 387 kr

VÄXJÖ KOMMUN 2120000662 9 463 760 kr 2 346 420 kr 11 810 180 kr

YDRE KOMMUN 2120000381 316 029 kr 78 078 kr 394 107 kr

YSTAD KOMMUN 2120001181 2 686 243 kr 677 988 kr 3 364 231 kr

ÅMÅLS KOMMUN 2120001587 1 189 824 kr 291 987 kr 1 481 811 kr

ÅNGE KOMMUN 2120002387 767 077 kr 191 246 kr 958 323 kr

ÅRE KOMMUN 2120002494 1 144 424 kr 287 015 kr 1 431 439 kr

ÅRJÄNGS KOMMUN 2120001835 900 917 kr 219 319 kr 1 120 236 kr

ÅSELE KOMMUN 2120002791 234 663 kr 58 193 kr 292 856 kr

ÅSTORPS KOMMUN 2120000936 1 870 229 kr 477 092 kr 2 347 321 kr

ÅTVIDABERGS KOMMUN 2120000415 1 040 654 kr 259 527 kr 1 300 181 kr

ÄLMHULTS KOMMUN 2120000647 1 929 779 kr 490 397 kr 2 420 176 kr

ÄLVDALENS KOMMUN 2120002197 624 392 kr 155 424 kr 779 816 kr

ÄLVKARLEBY KOMMUN 2120000258 922 733 kr 235 402 kr 1 158 135 kr

ÄLVSBYNS KOMMUN 2120002734 719 319 kr 175 309 kr 894 628 kr

ÄNGELHOLMS KOMMUN 2120000977 4 065 920 kr 1 022 026 kr 5 087 946 kr

ÖCKERÖ KOMMUN 2120001280 1 328 381 kr 325 762 kr 1 654 143 kr

ÖDESHÖGS KOMMUN 2120000373 465 199 kr 115 800 kr 580 999 kr

ÖREBRO KOMMUN 2120001967 15 264 300 kr 3 795 533 kr 19 059 833 kr

ÖRKELLJUNGA KOMMUN 2120000878 1 011 174 kr 250 755 kr 1 261 929 kr

ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN 2120002445 5 353 619 kr 1 342 232 kr 6 695 851 kr

ÖSTERSUNDS KOMMUN 2120002528 6 020 463 kr 1 498 533 kr 7 518 996 kr

ÖSTERÅKERS KOMMUN 2120002890 5 273 433 kr 1 327 610 kr 6 601 043 kr

ÖSTHAMMARS KOMMUN 2120000290 1 936 265 kr 491 421 kr 2 427 686 kr

ÖSTRA GÖINGE KOMMUN 2120000860 1 623 774 kr 401 207 kr 2 024 981 kr

ÖVERKALIX KOMMUN 2120002684 221 692 kr 55 561 kr 277 253 kr

ÖVERTORNEÅ KOMMUN 2120002700 314 260 kr 75 299 kr 389 559 kr

Totalt 1 000 000 000 kr 250 000 000 kr 1 250 000 000 kr

Kontroll av att beslutsbilagan överensstämmer med databas
och andra kontroller enligt rutinbeskrivningen är gjord av Nils-Henrik Jansson
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Måldokument för budget 2022 

Nämnden för förskola och grundskola Allianspartierna M, KD, C, L 

2021-08-25 

  
Vision och inriktning med direktiv för 2021 2022 

  
Kommunfullmäktige har för 2021 fastställt målområden och givit nämnderna i 
uppdrag att med utgångspunkt i dessa fastställa nämndmål. Nämndens uppdrag 
riktas till förvaltningschefen som ska tolka, verkställa och återrapportera 
uppdraget. Detta ska göras med beaktande av nämndens omvärldsanalys och det 
systematiska kvalitetsarbetet. Indikatorer för de olika målen ska fastställas och 
användas i återrapporteringen till nämnden. Invånarna i Kungsbacka har höga 
förväntningar på nämndens olika verksamheter. Stor vikt ska läggas på att vi som 
ett första mål i någon jämförelse blir rankade bland de tio procenten bästa av 
landets kommuner. Vi måste också lämna vårt bidrag till att Sverige åter nämns 
bland världens bästa utbildningsländer. Kvalitetsarbete och kompetensutveckling 
ska vara centralt för alla verksamheter i nämndens ansvarsområden. För att nå 
våra mål ska vi utveckla samarbetet med kommunens övriga nämnder. 
 
Nämndens arbete med att hantera effekterna av den pågående den pandemin har 
präglat tiden sedan mars 2020. I den mån detta har gjort det omöjligt att nå 
uppsatta mål så kvarstår målen för kommande år. När pandemins verkningar har 
klingat ut vill nämnden få sammanfattande redovisningar av åtgärder och effekter 
på kort och lång sikt. 
  
1. Lokala aspekter på det nationella uppdraget 

Det statliga uppdraget innebär att samtliga elever skall nå godkända betyg. Det är 
viktigt att alltid ha fokus på det. Det finns kunskaper och erfarenheter att hämta 
från de skolor som ofta under lång tid har varit framgångsrika i denna del av 
måluppfyllelsen. 
 
I Kungsbacka har elever och deras föräldrar höga förväntningar. Elevernas 
meritvärde och andelen som blir behöriga till gymnasiestudier ska öka. Vi vill 
också att uppmärksamhet ägnas åt högpresterande elever och 
särbegåvningar. Alla elever skall uppnå målen och ges möjlighet att använda hela 
sin potential. Elevernas möjligheter att utvecklas skall vara lika stora oavsett på 
vilken nivå man befinner sig. Samarbete med Gymnasium och Arbetsliv ska ske. 
 
Det ska finnas ett utbud av olika former av barnomsorg som möter föräldrarnas 
önskemål inom alla delar av kommunen.” Annan pedagogisk omsorg” ska ingå i 
detta utbud, och erbjudas så länge efterfrågan finns på den miniminivå som krävs 
för en säker verksamhet inom rimliga ekonomiska ramar. 
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2. Medarbetarna och kommunen som arbetsgivare 

Skolans framgång beror i avgörande grad på dess väl utbildade och duktiga 
personal. ”En skola blir aldrig bättre än sina lärare”. Vi ska erbjuda våra anställda 
en god arbetsmiljö och möjligheter att utvecklas i sina yrkesroller. 
Personalrekryteringen sker i en allt större konkurrens med andra huvudmän och 
arbetsmarknaden i stort. Medarbetarnas kompetensutveckling ska ha fokus på 
ökad måluppfyllelse. Den specialpedagogiska kompetensen ska utvecklas för 
samtliga lärare. Lärarstuderande ska stimuleras att välja Kungsbacka som sin 
kommande arbetsgivare. 
 
Jämställdhet mellan könen är en av läroplanens viktigaste jämlikhetsfrågor. 
Nämnden vill att det tydligare än nu återspeglas i könsfördelningen bland våra 
anställda. Behörighet och kompetens är dock överordnat. Tjänster 
som förstelärare och lektor ska behållas och utvecklas i den omfattning som 
reformen ger förutsättningar för. Nämnden vill ha en analys över hur reformen 
har påverkat kvaliteten i undervisningen. Nämnden vill ha en redovisning med 
exempel på vad som ligger i begreppet kollegialt lärande och hur det tillämpas på 
någon skola.  
 

3. Måltider 

Maten är en viktig del av elevernas skoldag. Kvaliteten på råvaror, tillagning, 
presentation och miljön där måltiden intas, är grundläggande för en bra skoldag. 
Matsvinnet ska minimeras. Denna ambition får dock naturligtvis inte medföra att 
elever avstår från att äta.  Samarbete med Serviceförvaltningen är en 
förutsättning för att nå dessa mål. Vi ska beställa mat med menyer som utformas 
på ett sätt som säkerställer att eleverna serveras mat som äts och uppskattas. 
En kontaktaktivitet med föräldrar ska genomföras efter modell av den som ägde 
rum under föregående mandatperiod. 
  
4. Barnen, eleverna och deras vårdnadshavare 

Erfarenheterna visar att det kan vara svårt att uppnå mål på nivån 100 % av alla 
elever. Om tillkortakommanden konstateras så är det viktigt att kunna redovisa 
att omfattande och välgrundade åtgärder vidtagits, och att detta har 
dokumenterats. Lagstiftningen för skolan fokuserar på måluppfyllelsen. Den lägger 
ett särskilt ansvar på förskolans och skolans ledning. Det är rektorns uppdrag att 
organisera sin verksamhet och göra de anpassningar som behövs med 
ett systemteoretiskt perspektiv, så att alla barn och elever får sina behov 
tillgodosedda. Resurser ska först avdelas för elever i behov av särskilt stöd. Detta 
ska återkommande följas upp och redovisas för nämnden, med fokus på analys 
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av framgångsfaktorer som bidragit till ökad måluppfyllelse. I redovisningarna bör 
ingå olika relevanta nyckeltal. 
 
I Kungsbacka pågår ett bra samarbete kring elever med särskilda behov. Detta 
arbete ska ytterligare intensifieras. Samarbetet med kommunala och andra 
aktörer ska utvecklas. Detta är en viktig del i förvaltningens uppdrag att arbeta för 
en totalt sett bättre folkhälsa. Det salutogena perspektivet fokuserar på vilka 
faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa, vilket ska prägla arbetet med dessa 
frågor. I detta ingår ett inkluderande förhållningssätt. Barnen ska mötas som de 
unika individer de är och utvecklas utifrån den egna nivån. Detta kräver en ökad 
förmåga att möta varje elev på dess nivå. Alla elever har rätt till undervisning som 
ger möjlighet att nå bästa möjliga resultat i alla ämnen. Här ska pojkar och flickors 
olika studieresultat vara i fokus. 
 
Studiero och trygghet är förutsättningar för goda studieresultat. Användningen av 
mobiltelefoner och andra digitala verktyg ska regleras genom beslut av rektor, 
som i vanlig ordning ska föregås av samverkan med personal, föräldrar och elever. 
Ungdomars användning av alkohol, tobak och andra droger ska minska. 
Nämnden vill få redovisat exempel på hur man på någon eller några skolor arbetar 
med handlingsplaner mot droganvändning.  
 
Så kallade ”hemmasittare” ska noga följas och vara föremål för aktiva åtgärder. 
Begreppet ska definieras och gälla för alla skolor. Alla skolor ska kontinuerligt föra 
statistik över all frånvaro. Det kommer också oroande signaler om barns psykiska 
hälsa. Vi vill ha ett fortsatt aktivt arbete med alla aspekter på detta problem och 
att det fortlöpande redovisas för nämnden. Fortsatta initiativ ska tas för att 
ytterligare utveckla samarbetet mellan de av kommunens nämnder som arbetar 
med ungas hälsa. 
 
Det är i första hand hemmen som har ansvar för barnens grundläggande fostran. 
Skolan ska bygga vidare med lärande och kunskaper av olika slag. Därför ska 
samarbetet mellan vårdnadshavare, pedagoger och skolledning utvecklas inom 
varje enhet. Situationen när det gäller nyanlända barn och elever ska 
återkommande redovisas för nämnden. 
 
Framgång i skolarbetet förutsätter dels att lärarnas auktoritet och kompetens 
stärks vad gäller ämneskunskaper, pedagogik och kunskaper i läroplanens 
värdegrund, och dels ett samhälle där föräldrars/vårdnadshavares ansvar för 
omsorg och uppfostran fungerar och uppmuntras. 
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5. Barn- och elevhälsa 

Välmående och skolresultat går hand i hand. Det hälsofrämjande arbetet 
säkerställs genom ett elevhälsoarbete som involverar alla på skolan. Samarbetet 
ska stärkas med vårdgivare utanför skolan. Samverkan med andra funktioner och 
organisationer utanför skolan som t.ex. folkhälsoplanerare, 
ungdomsmottagningar, socialtjänst och föreningar är väsentlig för att lyckas. 
Initiativ ska även tas till fördjupat samarbete med Region Halland. Möjligheten att 
införa sammanhållen journalföring ska undersökas. Samarbete med Region 
Halland kan ske även på andra områden. Familjecentraler är ett exempel på detta. 
Frågan skall utredas under 2022. 
 
Mobbning är ett problem som måste ägnas särskild uppmärksamhet. Nämnden vill 
fördjupa sina kunskaper om hur mobbning uppstår och hur den kan bekämpas. 
Utifrån svaren på LUPP är otrygghet och utsatthet för brott vanligt. FG behöver 
utforma och genomföra en handlingsplan som avsevärt förbättrar tryggheten för 
kommunens elever. Det är viktigt att lärare/pedagoger har kompetens och 
möjlighet att undervisa runt normer och värderingar, t.ex. kan tidig och bra 
undervisning i sex- och samlevnad stärka tryggheten och bättre förbereda 
eleverna för vuxenlivet.  
 
I Skottland noterades ”mens-frånvaro” bland skolflickor. I förebyggande syfte ska 
kunskapen om mens och tillgången till mensskydd vara god på våra skolor. 
Organisationens kunskap om och handlingsplaner mot hedersförtryck och andra, i 
Kungsbackas skolor, mindre bekanta företeelser som kan påverka för- och 
grundskolebarns lärande negativt ska utvecklas. 
 
Kungsbacka kommun bedriver ett aktivt arbete för att främja rörelse bl a hos 
överviktiga barn. Elevers psykiska välmående är tätt förknippat med fysisk 
aktivitet. Nämnden vill få en ökad kunskap om de hälsofrämjande projekt och 
aktiviteter som bedrivs och hur skolan kan kompensera för och lära 
från Coronapandemin vad gäller elever vars psykiska mående påverkats under 
pandemin.   
 
6. Lärande och utveckling  
Införandet av nya lagar och läroplaner kräver ett omfattande 
implementeringsarbete med fokus på elevernas kunskapsutveckling och trygghet 
samt inflytandet över det egna lärandet, medskapandet. Förskoleklassens och 
fritidshemmets roll som arena för barns/elevs lärande ska utvecklas i samarbete 
med förskolan och grundskolan i syfte att öka måluppfyllelsen. Vi ska ha fokus på 
kvaliteten i fritidshemmen, bl.a. hur vi klarar behörighetskraven. Arbetet med 
”Förskola i förändring” ska fortsätta och omfatta alla förskolor. Att under barnens 
vistelsetid möjliggöra arbete i mindre barngrupper är viktigt och ska prioriteras. 
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Det ställs stora krav på att personalen utvecklas utifrån olika förutsättningar. 
Detta ska leda till fortsatt skolutveckling bl.a. med hjälp av digital teknik. 
Det finns skillnader i resultat mellan pojkar och flickor, oftast så att flickor har 
högre betyg. För att höja pojkarnas resultat behöver vi bl.a. efterlikna goda 
exempel på framgång. Elevernas självständiga val ska uppmuntras utifrån ett nära 
samarbete med universitet och högskolor, försöksverksamhet 
och praktiknära forskning. 
 
Grunden för utveckling av elevernas resultat ligger i undervisningens kvalitet. En 
väl utvecklad undervisning har vetenskaplig grund och kvalitetssäkras i kollegialt 
samarbete mellan lärare. Läsning är en grundbult för inlärning. Tidiga insatser och 
involvering av föräldrarna är framgångsfaktorer. 
 
Invandrade barns deltagande i förskolan är generellt lägre. Med ökande andel 
invandrare i kommunen behöver FG utveckla sätt att nå invandrade familjer med 
information och kunskap om den svenska förskolans funktion och syfte. 
Under 2022 är läge att utvärdera Covidpandemin effekter på studieresultat och 

kompensatoriska insatser samt utvärdera positiva lärdomar från pandemin 
avseende distansundervisning. Kan distansundervisning i framtiden vara en 
möjlighet att utnyttja och i så fall hur och i vilka fall. 
 
Det finns i Sverige en trend att en sjunkande andel av skolpengen går till 
läromedel. Nämnden önskar en redovisning av hur tillgången till och kvaliteten på 
läromedel säkerställs i Kungsbacka. 
 
Lokala initiativ ska uppmuntras i alla våra verksamheter, med stöd av såväl intern 
som extern forskning. Samarbete mellan förskola/skola och företag och 
civilsamhället ska stödjas. Det är viktigt att skolan ger kunskap om, och beredskap 
för krissituationer, och att detta återkommande övas.  

  
7. Interna processer, styrning och ledning 

Vi ska aktivt fortsätta att söka och vara öppna för intryck från forskning och 
framgångsrika skolmiljöer. Arbetet med “From Great to Excellent” är nu väl inne i 
sitt genomförande och det är dags att öppna för influenser från andra länder som 
blivit kända för sina framgångsrika skolor. Exempel finns även inom landet, där 
andra framgångsrika kommuner kan studeras. Syftet är att få kunskaper som kan 
omsättas och bli till verktyg för att utveckla vår skola. 
 
Det finns nu klasser med särskild inriktning till exempel för idrott och estetiskt 
innehåll. Nämnden vill att motsvarande möjligheter ges även till elever med 
särskilt intresse inom ämnen som matematik och teknik. Grundskolor med MA-
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NO-inriktning finns i t ex Linköping och Spånga m fl Stockholmskommuner. 
Nämnden vill studera upplägget för att hitta en möjlig väg framåt mot denna 
inriktning i Kungsbacka. 
 
Utbudet av moderna språk har minskat. Nämnden vill ha en redovisning om vilka 
åtgärder som vidtas för att öka intresset främst för tyska och franska.  
Försök med alternativa styrformer och konkurrensutsättning ska stimuleras. 
Fristående verksamheter ska främjas.  
 
För skolans system bör skapas öppna gränssnitt API för att ge externa utvecklare 
möjlighet att utveckla appar som använder t ex schemainformation.  
De fristående förskolorna granskas på ett systematiskt och grundligt vis, men hur 
granskas och bedöms kvaliteten i förskolor i egen regi så de är på minst samma 
nivå? 
  
8. Lokalförsörjning 

Vi är en kommun med växande befolkning, vilket medför att nämndens 
verksamheter kontinuerligt har behov av nya lokaler, men även av att ställa om 
lokaler och att renovera och upprusta så att vi kan möta kraven på goda 
förutsättningar för lärande och utveckling. Vår snabba utveckling kräver att vi 
ibland hanterar lokalfrågan med tillfälliga lösningar med samma funktionalitet 
som permanenta lösningar. Även det löpande underhållet behöver förbättras. 
Utvecklat samarbete med Service är en förutsättning för att lyckas. 
Våra lokaler skall användas effektivt. Det innebär samutnyttjande med andra 
förvaltningar.  
 
Barn och elever ska, om möjligt, erbjudas plats där vårdnadshavaren önskar. 
Skolchefen har uppdraget att definiera enheternas kapacitet. 
Samplanering skall ske med andra kommunala förvaltningar för bästa 
resursutnyttjande.  

 
Nämnden vill få bättre kännedom om hur och i vilken mån skollokaler kan 
användas utanför skoltid till fördel för kommuninvånarnas intressen och 
nämndens ekonomi. Detta gäller såväl nuvarande som kommande byggnader.  
  

9. Ekonomi 
Det finns orosmoln kring den framtida ekonomin. Den främsta orsaken till detta är 
ökande antal unga och äldre samt relativt färre som bidrar med skatt. Det finns 
också stor osäkerhet om effekterna av pågående pandemi. Ett framgångsrikt 
budgetarbete kräver effektiviseringar. Verksamheter måste kritiskt granskas och 
omprövas. Kreativitet och nytänkande skall utmanas och uppmuntras. Genom att 
ständigt 
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Att skapa öppna gränssnitt (API) till skolans system skulle ge externa utvecklare 
möjlighet att utveckla appar som använder t.ex. schemainformation. 
De fristående förskolorna granskas på ett systematiskt och grundligt vis, men hur 
granskas och bedöms kvaliteten i förskolor i egen regi så att de är minst på samma 
nivå? 

 
Nämnden vill få bättre kännedom om hur och i vilken mån skollokaler kan 
användas utanför skoltid till fördel för kommuninvånarnas intressen och 
nämndens ekonomi. Arbetet med kvalitetsutveckling och ett systematiskt 
förbättringsarbete ska genomföras utan försämringar. S.k. fria nyttigheter ska 
synliggöras och i möjligaste mån bli påverkbara för cheferna längst fram i linjen. Vi 
ska erbjuda kommuninnevånarna allt bättre utbyte för sina skattepengar. 
 
Under förvaltningschefen styrs skolor och förskolor av en organisation med tre 
geografiskt indelade områden. Det är nämndens vilja och förväntning att resurser 
inom vart och ett av områdena och varje skola styrs så att olika förutsättningar ges 
lika möjligheter att nå målen. Detta utesluter att den s.k. elevpeng, som fastställs i 
ekonomistyrsystemet, direkt förs ut till enheterna. Elevpengen är en metod att 
allokera en total resurs hos cheferna i olika led, som dessa har skyldighet att 
hantera enligt denna skrivning. 
 
Nämnden beslutar, efter förslag från förvaltningschefen, om resursfördelningen 
mellan Förskola/pedagogisk omsorg, Förskoleklass, Fritidsverksamhet, 
Grundskola, Särskola och Förvaltningsgemensamt. Inom dessa delområden 
fastställer förvaltningschefen fördelningsnycklar och detaljbudget. 
Ekonomistyrningen ska utvecklas så att de verksamhetsnära chefernas inflytande 
över hela kostnadsmassan ökar. Förvaltningschefen ska med ledning av detta 
dokument lägga ett balanserat förslag till ramfördelning. 
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