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KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 

 

Upprättad 

2022-01-03 

 
  

Förskola & Grundskola arbetsutskott 

Sammanträde onsdagen den 12 januari 2022 kl. 08.00 
  
MS Teams 
 
 Ärende Beteckning Förslag 

1.  Arbetsutskottets möte med 
rektorer förskolan 
 
Kl 08.00-09.00 

2022-00004  Arbetsutskottet har tagit del av informationen och 
antecknar informationen i protokollet.    

2.  Val av justerare och tid för 
justering 
 

2022-00003  Digital justering 2022-01-18. Axel Storckenfeldt 
(M).    

3.  FSG protokoll 2021 
(Samverkansgruppen Förskola 
& Grundskola) 

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

4.  Lokalplanering - information 
2022 
 
Kl 09.15-09.30 
 
Anna McLaren, 
utvecklingsledare 

2022-00011  Arbetsutskottet har tagit del av informationen och 
antecknar informationen i protokollet.       

5.  Skolorganisation Skårbyskolan 
 
Kl 9.30-9.50 
 
Anna McLaren, 
utvecklingsledare 

2021-01420    
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 Ärende Beteckning Förslag 

6.  Fördjupad utredning Åsa 
 
Kl 9.50-10 
 
Skolchef  

2022-00010  Åsa Gårdsskola övergår från att vara en grundskola 
för årskurs F-9 till årskurs F-6 
Läsåret 2022/23 är Åsa Gårdsskola en grundskola 
för årskurs F-6 och 8-9 
Läsåret 2023/24 är Åsa Gårdsskola en grundskola 
för årskurs F-6  
Från och med läsåret 2022/23 anvisas elever i 
årskurs 7 boende i nyckelkodsområde 6030, 6031, 
6033, 6040, 6050 och 7021 till Åsaskolan.  
 
Läsåret 2023/24 anvisas elever i årskurs 9 boende i 
nyckelkodsområde 6030, 6031, 6033, 6040, 6050 
och 7021 till Åsaskolan. 

7.  Underlag kommunbudget 2023 
 
Kl 10-10.15 
 
Skolchef  

2022-00002  Nämnden för Förskola & Grundskola godkänner 
underlag till Kommunbudget 2023, plan 2024-2025.    

8.  Investeringsplan 2023-2027 
 
Kl 10.15-10.20 
 
Julia Tryggvadottir Tollesson, 
biträdande förvaltningschef  

2022-00009  Nämnden för Förskola och Grundskola godkänner 
investeringsplanen för löpande investeringar för 
2023-2027.  

9.  Uppföljning Lupp 
 
Kl 10.20-10.30 
 
Lars Clemensson, 
verksamhetschef  

2021-01319  Nämnden för Förskola & Grundskola har tagit del av 
informationen och antecknar informationen i 
protokollet.       
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 Ärende Beteckning Förslag 

10.  Initiativärende Anna-Karin 
Granberg (SD). Hederskultur i 
Förskola och Grundskola 
 
Kl 10.30-10.40 
 
Lars Clemensson, 
verksamhetschef 

2021-01636  Sverigedemokraterna föreslår att Nämnden För- och 
Grundskola beslutar att ge förvaltningschefen 
uppdraget: 

 Att: genomföra en kartläggning av 
hederskulturen i för- och grundskolan, och 
redovisa denna för NFG. 

 Att: Utarbeta och fastställa en handlingsplan, 
metod/process för hur förvaltningen 
säkerställer att hederskultur inte får fäste i 
våra för- och grundskolor. 

 Att: säkerställa att all personal får 
fortlöpande utbildning i hederskultur. 

11.  Regelbunden granskning hösten 
2021 – dataskyddsområdet 
 
Kl 10.40-10.55 
 
Frida Byrsten, verksamhetschef  

2021-01049  Nämnden för Förskola & Grundskola har tagit del av 
informationen och antecknar informationen i 
protokollet.       

12.  Ansökan SI distansundervisning 
 
Kl 10.55-11.05 
 
Frida Byrsten, verksamhetschef 

2022-00028  Nämnden för Förskola & Grundskola föreslås att 
fatta beslut om att 

Skolchef får delegation att ansökan om ett 
godkännande som utförare av utbildning där 
distansundervisning används vid Kollaskolans 
grundskole- samt grundsärskoleenheter.  

13.  Revidering av Regler för 
förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg i 
Kungsbacka kommun 
 
Kl 11.05-11.10 

2021-00021 Nämnden för förskola och grundskola beslutar om 
att anta reviderade regler för förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg i Kungsbacka kommun. 

14.  Regler för skolskjuts för 
förskoleklass, grundskola och 
grundsärskola 
 
Kl 11.10-11.20 
 
Frida Byrsten, verksamhetschef 

2022-00012  Regler för skolskjuts för förskoleklass, grundskola 
och grundsärskola antas.  
Riktlinjer för skolskjuts läsåret 21/22 upphör att 
gälla. 
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 Ärende Beteckning Förslag 

15.  Framställan till 
Kommunfullmäktige om 
antagande av övergripande 
regler för skolskjuts 
 
Kl 11.20-11.30 
 
Frida Byrsten, verksamhetschef 

2022-00001 Kommunfullmäktige antar övergripande regler för 
skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskola och 
grundsärskola, daterad 2022-01-04. 
Kommunfullmäktige upphäver beslut 2015-03-10 § 
32 om Regler för skolskjuts, daterad 2012-05-23 

16.  Pågående Skolinspektions- och 
Barn och elevombudsärenden, 
inklusive ärenden som utreds 
inom Förskola & Grundskolas 
klagomålshantering 2021 
 
Kl 11.30-11.40 
 
Frida Byrsten, verksamhetschef 

2022-00008  Arbetsutskottet har tagit del av informationen och 
antecknar informationen i protokollet.       

17.  Information - Förskola & 
Grundskola arbetsutskott och 
nämnd 
 
Kl 11.40-11.50 
 

2022-00006  Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del 
av informationen och antecknar informationen i 
protokollet.                

 Paus för lunch 
 
Kl 11.50-13.00 

  

18.  Elever med hög frånvaro 
 
Kl 13.00-14.30 
 
Jenny Persson, författare till 
studie 

2022-00013 Arbetsutskottet har tagit del av informationen och 
antecknar informationen i protokollet.       

 
Anders Ekström 
ordförande 

Lars Sundbom 
sekreterare 

 



  

Datum 

2021-11-18  
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 
 

Sammanträdesprotokoll 

Samverkansgruppen Förskola & Grundskola  
  

Närvarande:  Arbetsgivarrepresentanter   

Maria Andersson, skolchef 

Maria Eriksson, verksamhetschef  

Helena Hellman, personalchef  

   

Arbetstagarrepresentanter:  

Lärarförbundet - Ronnie Ripgården, Victoria Karlsson  

Kommunal - Beatrice Sandgren 

                                      Lärarnas Riksförbund - Johan Bergström, Jessica Linell  

                 Vårdförbundet - Anne Melin  

Vision - Elise Holmberg  

Psykologförbundet - Malin Dahlberg 

 

 

Frånvarande:                  

Ledarna - Katarina Eiderbrant 

                 Sveriges skolledarförbund – Elisabeth Teghult Mayner  

Akademikerförbundet SSR - Sofia Kareliusson  

 

 

Plats och tid:  Teams 2021-11-16 kl 14:00-15:00  

  

  

1. Föregående mötesprotokoll  
Protokoll 2021-10-12 godkänns och läggs till handlingarna.  

 
Samverkan VC 

 

2. Rekrytering  

PO Centrum 

PO Norr  Rekrytering av rektor till Kullaviks förskolor fortskrider. Testning klar och kandidater för 

intervjuer utvalda. 
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PO Söder Anders Göransson enhetschef har sagt upp sig. VC återkommer nästa möte med mer 

information 

Smedingeskolan rekrytering pågår 

Åsa Gårdskolan intervjuer klara, samverkat, referenstagning pågår. 

 

 

3. Ärenden inför arbetsutskott 
Frågan behandlades på förra mötet.  

 

Beslut: Punkten anses samverkad. 

 
4. Skolledardagar i Varberg – självledarskap och teamledarskap 
 Arbetsgivaren sammanfattar kort innehållet på skolledardagarna i början på november. 

Beslut: Att anteckna informationen. 

 
 
Arbetsmiljö och skyddskommitté 
 
5. Riskbedömning utlånande av lokaler till Region Halland för vaccinering 
Riskbedömningen genomförd tillsammans med fackliga organisationer. 

 

Beslut: Punkten anses samverkad. 

 
6. Resultat SWOT-analys i de geografiska ledarteamen. 
 

Beslut: Punkten bordläggs till samverkansmötet december. 

 
 
7. Beredskapsplan  

 

LR: Skyddsombuden måste bli mer involverade i processen/framtagandet av beredskapsplanen. 

Beslut: Punkten bordläggs till samverkansmötet december. 

 

 
8. HME-enkät, centralt utskick 
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Arbetsgivaren kommer inte att genomföra en egen medarbetarenkät som går ut till alla medarbetare 

utan förvaltningen kommer att delta i den centrala HME-enkäten som går ut till ett urval av 

medarbetare. 

 

Beslut: Punkten anses samverkad. 

 

 

Verksamhet  
 
9. Lokalkoncept 
 

Beslut: Punkten bordläggs till samverkansmötet december. 

 
 

10. Kartläggning yrkesutbildning grundskola/fritidshem 
Arbetsgivaren har påbörjat kartläggningen av utbildningsnivå för elevassistenter och fritidsledare. 

Efter avstämning med Lärarförbundet kommer kartläggning även att göras för befattningen 

fritidspedagog. 

 
Beslut: Att anteckna informationen. 

 

11. Löneöversyn 2022 

Stående punkt fram till löneöversynen är avslutad.  

 

Beslut: Att anteckna informationen. 

 
 
12. Fördjupad skolutredning Åsa Gårdsskola 
Arbetsgivaren informerar om den fördjupade skolutredningen som kommer att göras för 

organisationen i Åsa. Utredningen kommer att genomföras utifrån perspektiven elev, medarbetare och 

vårdnadshavare. 

 

LR: Gäller planen för den nya skolan i Åsa fortfarande, dvs vara klar ht-26.  

Arbetsgivarens svar: Ja. 

 

Beslut: Att anteckna informationen. 

 

 

13. Skolledares arbetsmiljö 
Arbetsgivaren återkommer i frågan vid samverkansmötet i december. 
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Lärarförbundet: Saknar systematiken i arbetsgivarens arbetsmiljöarbete med skolledare. Förbundet 

saknar även arbetsgivarens plan för skyddskommitténs arbete kopplat till skolledare. 

 

Beslut: Punkten bordläggs till samverkansmötet december. 

 

Övrigt 
 
13. Rekryteringsprocessen skolledare 
Arbetsgivaren har fått in synpunkter från alla förbund och tar fram ett förslag utifrån detta till 

decembermötet 

Beslut: Punkten bordläggs till samverkansmötet december. 

 
 
15. Tjänsteplaneringen  
Processen för tjänsteplaneringen för grundskola respektive förskola finns i samverkansrum. 

 

Lärarnas Riksförbund: Vad innebär frivillig förflyttning? 

Arbetsgivarens svar: Frivillig förflyttning kan vara aktuellt som erbjudande för medarbetare på en 

arbetsplats som har en överanställning.  

Lärarnas Riksförbund: Ska alla tjänster som innehas av obehöriga rapporteras in? 

Arbetsgivarens svar: Ja. 

 

Beslut: Punkten anses samverkad. 

 

 
16. LR önskar utdrag av vilka projekt som finansieras av resultatfond 2020–2021  
 

Beslut: Punkten bordläggs till samverkansmötet december. 

 

 

 
Samverkan förklaras avslutad 2021-11-16 kl 15:00  
  

 

Vid protokollet  

 

Helena Hellman 
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Justeras:  

 

För arbetsgivaren:      
   

 

Maria Andersson  

  

   

För arbetstagarna:                

 
Lärarnas Riksförbund    Lärarförbundet                                        

  

 
Johan Bergström   Ronnie Ripgården 

  

  
Vision                                                           Kommunal  

  
  

Elise Holmberg                                                        Beatrice Sandgren                                    

  

  

Akademikerförbundet SSR                Vårdförbundet 

 
 

Sofia Kareliusson                   Anne Melin        

 

 
Skolledarförbundet                                     Ledarna 

 

-                                                         -  

 
Psykologförbundet      
 

 

Malin Dahlberg                                     



  

Datum 

2021-12-14  
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 
Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 
Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

Sammanträdesprotokoll 

Samverkansgruppen Förskola & Grundskola  
  
Närvarande:  Arbetsgivarrepresentanter   

Maria Andersson, skolchef 
Maria Eriksson, verksamhetschef  
Helena Hellman, personalchef  

  Julia Tryggvadottir Tollesson, biträdande förvaltningschef 
Lars Sundbom, utvecklare 

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

                                      Lärarnas Riksförbund - Johan Bergström, Jessica Linnéll  
                 Akademikerförbundet SSR - Sofia Kareliusson  

Psykologförbundet - Malin Dahlberg kl 09.00-09.50 
 

Frånvarande:                  
Ledarna - Katarina Eiderbrant 
Vision - Elise Holmberg  
Lärarnas Riksförbund - Mats Eriksson  
Vårdförbundet - Pia Backström-Rignell, Anne Melin 

 Sveriges skolledarförbund – Elisabeth Teghult Mayner  
 
Plats och tid:  Lagan 2021-12-14 kl 09:00-11:00  

  
  
1. Föregående mötesprotokoll  
Protokoll 2021-11-16 har inte lagts ut för justering ännu.  

 
Samverkan VC 
2. Ärenden inför arbetsutskott och nämnd  
Lärarnas Riksförbund.  

• Pengar ur resultatfonden till Älvsåkersskolan? Arbetsgivarens svar: Nämnden har delegerat 
beslutet och har möjlighet att ta tillbaka delegationen. Arbetsgivaren kommer inte att ta pengar 
så att det drabbar de andra områdena,1 mkr är föreslaget.  
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Beslut: Informationen antecknas 
 
 
3. Hur går rekryteringarna? 
Norr: Förskolorna i Kullavik ny rektor Patricia Hasselfors 
Söder: Åsa Gård: ny rektor Ann-Sofie Melleroth, beslut fattat på LSG Kollaskolan att korttidstillsynen 
och grundsärskolan åk 7-9 kommer att organiseras under en chef senast 220801. Inget av 
förbunden reserverade sig eller hade synpunkter på förslaget. 
 
Beslut: Att anteckna informationen 
 
 
4. Traineeannons ute  
Endast två sökanden till den traineeannons som varit ute. Arbetsgivaren kommer att gå ut med ny 
ansökan om rektorstrainee senare under våren. 
 
Beslut: Att anteckna informationen. 
 
 
Arbetsmiljö och skyddskommitté 
5. Arbetsmiljö för rektorer –beskrivning av hur arbetsmiljö fortskrider med SWOT 
Se dokument samarbetsrum.  
 
Lärarförbundet:  

• Handledning och coaching? Arbetsgivarens svar: Arbetsgivaren coachar ledarteam som känt att 
det är svårt i vissa frågor  

• Varför samköra alla tre enheter och inte dela upp det? Om det är stora skillnader varför 
redovisas inte det var för sig? Arbetsgivarens Svar: Ni får en övergripande bild så att ni ser 
helheten.  

• Hur undersöker ni hur rektor mår? Arbetsgivarens svar: Temperaturmätning visar hur rektor 
mår.  

• Lärarförbundet vill ta del av forms. Arbetsgivarens svar: Den läggs i samarbetsrum.  
 
Kommunal:  

• Hur ofta temperaturmätning? Arbetsgivarens svar: Varje termin. Kommer på februarimötet.  
• Det borde vara oftare. Arbetsgivarens svar: Arbetsgivaren har väldigt mycket möten och är 

tillgängliga för teamen, medarbetare och för de chefer som behöver det. Inget behov av mer 
temperaturmätningar.  
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• Tanken är att skyddskommitté ska fullfölja sitt arbete. Arbetsgivarens svar: Kvartalsvis 
avstämning ska möjliggöra för det.  

Lärarförbundet 
• Hur ska vi kunna följa det systematiska arbetsmiljöarbetet? Arbetsgivarens svar: Ska vi klippa 

ut minnesanteckningar från möten så ni kan följa den? Lärarförbundet: Ja det är ett sätt. 
Arbetsgivarens svar: Arbetsgivaren är tveksam till arbetsuppgiften men tar med sig frågan.  

 
Lärarnas Riksförbund:  

• Principen ska vara samma oavsett vilken tjänst man har.  
 
Arbetsgivarens har gjort uppföljning på teamledarskapet i de geografiska teamen och målen för 
teamarbetet är satta.  
 
Beslut: Att anteckna informationen. 
 
 
6. Uppföljning förskola efterarbete av enkät 
Se dokument samarbetsrum.  
Arbetsgivaren har tillsammans med ombuden har tittat på handlingsplan för dialogen med chefer.  
 
Arbetsgivaren  

• Vikariekostnader kopplat till sjukdom och VAB. Markanta minskningar för vikariekostnaden.  
• Mindre timvikarier. 

 
Kommunal och Lärarförbundet  

• Vad är det som tar tid för deras personal? Uppdatera ipads, e- handeln, vikarieanskaffning.  
 
Uppföljningen är genomförd och arbetsgivaren har inbokat ett nytt möte i januari. 
 
Beslut: Att anteckna informationen.   
 
 
Verksamhet 
7. Rekrytering rektorer förbunden inkommit med tankar –hur har arbetsgivaren arbetat 
vidare? 
Arbetsgivaren har fått inspel från de flesta förbund och sammanfattat förbundens ingång och skiljt ut 
det från nyrekrytering. Arbetsgivaren har lagt ut informationen och vill lyssna in ombudens synpunkter 
så att vi kan ta beslut i januari.  
 
Lärarförbundet: 
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• De mesta vi hade som önskemål har tagits med men vi saknar återkoppling till FSG vad 
resultatet blev. Det ska vara med i varje steg. 

• Det ska vara tidig information. Arbetsgivarens svar: Det togs bort eftersom tidigt kan tolkas på 
olika sätt, arbetsgivaren återkopplar så fort man kan.  

• Tidig information anges i MBL. 
 
Kommunal 

•  Håller med om tidig information. 
 
Lärarnas Riksförbund 

• Punkt 6. Efter avslutat samverkan samför arbetsgivaren vem man vill gå vidare med, -är det 
inte under samverkan? Arbetsgivarens svar: Det kan man förtydliga, vi samverkar och därefter 
ta vi våra referenser. Arbetsgivaren behöver tid att fundera på vilken kandidat man vill gå 
vidare med.  

• När informeras medarbetarna? Arbetsgivarens svar: När arbetsgivaren har beslutat och det 
behöver förtydligas.  

 
Lärarförbundet 

• När är det samverkat? Arbetsgivarens svar: När man skriver in i samverkansprotokollet vilken 
kandidat man vill rekrytera.  

 
Akademikerförbundet SSR  

• Önskar förtydligande om information till FSG först och sist under de interna rekryteringarna 
för att få vara del i tidig process. 

 
Beslut: Dialog och beslut på nästa möte. 
 
 
8. Stödmaterial arbetsår 22/23 Inkl samverkan arbetsår 22/23 
Se dokument samarbetsrum. 
 
Beslut: Beslutet bordläggs och återkommer i januari. Avräkningsperioder ska beslutats och inte 
arbetsåret.  
 
 
9. Kompetensutvecklingsinsats olycksfall och tillbud 
Merparten är hot och våldssituationer. Man skulle kunna förebygga att flera av de situationerna 
uppstår, arbete påbörjat med kompetensutveckling av personalen. Christina Ohlsson och Katarina Fred 
på HR har fått uppdraget att hålla ihop arbetet och ta hjälp av relevanta kompetenser.  
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Lärarförbundet  
• Svårt att definiera vad ett tillbud är. Ska utbildningen hjälpa att definiera vad som är tillbud? 

Arbetsgivarens svar: Vi utgår ifrån de anmälda händelserna, utvecklingsinsatser ska stärka den 
enskilde medarbetaren i att förebygga situationer. Förvaltningens uppgift är inte att definiera 
vad som är kränkning.  

 
 
Psykologförbundet 
I vilket stadie är arbetsgivaren? Samlar man in information eller har man kommit längre i processen? 

• Arbetsgivarens svar: Samla information. Vi arbetar just nu med planering inför utbildning, 
innehåll och genomförande och planerar även att använda elevhälsans kompetenser till att 
stärka insatsen. 

• Psykologförbundet framför att det i planeringen av vem/vilka som ska genomföra insatsen är 
viktigt att ha i åtanke att psykologernas arbete omfattar barnens/elevernas arbetsmiljö och inte 
pedagogernas. 

 
Akademikerförbundet SSR 

• Det finns en stark önskan från kuratorerna att vara med tidigt och bidra med kompetens.  
 
Beslut: Att anteckna informationen. 
 
 
10. Löneöversyn  
Arbete pågår på övergripande nivå. Man vet inte kommunals satsningar och det kan komma att 
påverka löneutrymmet. LG ska besluta om vilka satsningar som ska göras och på vilken nivå de ska 
ligga. Kommer för beslut i januari. 
 
Lärarförbundet 

• Lönekriterier förskolan? Arbetsgivarens svar: Centrums rektorer har reviderat kriterierna  
• Lärarförbundet föranmäler punkten till beredningsmötet.  
• Detta är väl verksamhetschefsnivå samverkansmässigt och förtydliganden görs inte på 

förvaltningsnivå? Arbetsgivarens svar: Det samverkas på APT. 
 
Kommunal 

• Gäller lönekriterierna kommunals avtalsområde? Arbetsgivarens svar: Vet ej. Det är rektors 
uppgift att ta fram. Lönekriterierna ska diskuteras med medarbetarna och chef. 

 
Lärarnas Riksförbund 

• Lönekriterierna behöver förtydligas och lyftas på APT på respektive skola/enhet 
 
Beslut: att anteckna informationen. 
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11. Tjänsteplanering 
Inget nytt, cheferna jobbar med sin detaljbudget 
 
Beslut: Att anteckna informationen. 
 
 
12. Hur är processen inför nybyggnationen? 
 
Beslut: Dialog, bordläggs och tas upp i januari. 
 
 
13. Lokalkoncept ny version 
Lokalkonceptet och arbetsgivaren har fått skriftliga synpunkter från Lärarförbundet och Lärarnas 
Riksförbund. 
 
Kommunal  

• Står bakom Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds inspel. 
 
Lärarnas Riksförbund  

• Ställer sig oeniga då vi inte tycker att något av det vi kommit in med har tagits med i 
dokumentet. 

 
Lärarförbundet 

• Kan ni bemöta våra synpunkter nu? Arbetsgivarens svar: Vi är remissinstans och styrgruppen 
ska fatta beslut. Arbetsgivaren har stämt av med serviceförvaltningen och svaret från  
serviceförvaltningen är att det  är en grundförutsättning att alla lagkrav följs. 

• Det borde skrivas med. Arbetsgivarens svar: Skolchefen tar med förvaltningsledningens och 
FSG.s synpunkter till styrgruppen.  

 
Lärarförbundet  

• Ställer sig oeniga eftersom det inte är tydligt.  
 
Lärarförbundet och lärarnas riksförbund: 

• Viktigt att vi utvärderar varje gång. Alla afsar bör tas med. 
 
Beslut: Beslutet samverkas och Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Kommunal ställer sig 
oeniga med arbetsgivaren.  
 
 
14. Resultatfondsprojekt 2020 och 2021 
Lärarnas Riksförbund 
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• Myndighet och stöd? Arbetsgivarens svar: Resultatfondsprojektet och större insats för ordning i 
dokumenthanteringen.  

• Kan vi använda dessa pengar i verksamheten? Arbetsgivarens Svar: Pengarna ska inte 
användas till drift utan exempelvis till tillfälliga insatser. Redovisas 2020/2021. 

 
Beslut: Att anteckna informationen. 
 
 
15. Förvaltningsbudget 2022 
Se dokument samarbetsrum. Arbetsgivaren redovisar kommunens styrmodell och utgångspunkter för 
förvaltningens budget. 
 
Lärarförbundet 

• Hur mycket har grundbeloppet räknats upp? Arbetsgivarens svar: 2,2 procent på alla 
lönekostnader på helår och läromedelsbudgeten med 2,2 procent.  

• Vart går skolmiljarden? Arbetsgivarens svar: Grundskoleelever 6-16 år. Pengarna har delats ut 
till rektor. 

 
Lärarnas Riksförbund 

• Norr och centrum har minskat medan söder har ökat? Arbetsgivarens svar: Det finns många 
olika orsaker: Många förskolebarn i söder, lokalkostnader mm.  

 
Beslut: Att anteckna informationen. 
 
 
16. Kompetenskartläggning fritidspedagoger, elevassistenter och fritidsledare 
Se dokument samarbetarum  
Arbetsgivaren har fått ganska få som styrkt sin utbildning, 29 av 200 har styrkt. Arbetsgivaren räknar 
med att det kommer att fortsätta komma in några fler. Vi har tidplan hur vi ska gå vidare. 
Arbetsgivaren återkommer i frågan.  
 
Kommunal 

• Vilka tjänster rör det sig om? Arbetsgivarens svar: Det är blandat. 
 
Beslut: Att anteckna informationen. 
 
Samverkan förklaras avslutad 2021-12-14 kl 11:00  
  
Vid protokollet  
Lars Sundbom 
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Justeras:  
 
För arbetsgivaren:      
   
 
Maria Andersson  
  
   
För arbetstagarna:               Lärarnas Riksförbund  
  
  
Lärarförbundet                                         Johan Bergström  
  
   
Ronnie Ripgården                                                   
 
  
Vision                                                          Kommunal  

  
  

-                                                                       Beatrice Sandgren                                    
  
  
Akademikerförbundet SSR               Vårdförbundet 
 
 
Sofia Kareliusson                  -        
 
 
Skolledarförbundet                                    Ledarna 
 
-                                                       -  
 
Psykologförbundet      
 
 
Malin Dahlberg                                       



 

 

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

Syfte 
Under november 2021 har Förskola & Grundskolas förvaltningschef initierat denna fördjupade utredning av 
skolorganisationen i Åsa. Utredningen syftar till att ta reda på förutsättningarna för att genomföra 
överflyttningen av Åsa Gårdsskolas högstadium till Åsaskolan i en snabbare takt än den som  
nämnden för Förskola & Grundskola beslutade om i juni 2021. Det har sedan dess kommit signaler från 
vårdnadshavare och elever om att det bästa är att flytta hela Åsa Gårdsskolan högstadie till Åsaskolan på en 
och samma gång. 

Utförande 

Utredningen består av intervjuer med 

 elever i elevråden,  
 vårdnadshavare i brukarråden,  
 personal, via arbetsplatsträffar och lokala samverkansgrupper 
 skolornas rektorer 

 
Vidare har en noggrann genomgång av lokalkapaciteten på Åsaskolan genomförts.  

Frågeställningar 

 Vilka möjligheter ser ni med att flytta hela Åsa Gårdsskolas högstadium höstterminen 2022? 
 Vilka farhågor ser ni med att flytta hela Åsa Gårdsskolas högstadium höstterminen 2022? 
 Vilka nya tankar har ni fått efter beslutet är fattat, att Åsa Gårdsskolas högstadie ska fasas ut till 

Åsaskolan? 
 Vilka frågor behöver belysas i denna fördjupade utredning för att den ska kännas heltäckande och 

genomarbetad?  

Tidsplan 

Ambitionen har varit att genomföra utredning skyndsamt för att kunna lämna besked i frågan om behov av 
nytt beslut innan årets slut. 
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Bakgrund 

I den utredning av skolplatser i Åsa som genomfördes våren 2021 var ett av de olika handlingsalternativen 
”Helt stadie till Åsaskolan” Alternativet innebär att ett helt stadie, med 100-150 elever, flyttas med intakt 
klassorganisation till Åsaskolan på en gång från ht 22. Bedöms ej möjligt utifrån Åsaskolans nuvarande 
lokalkapacitet. Alternativet har inte fördjupats i utredningen.  

Vid den tiden bedömes inte lokalkapaciteten på Åsaskolan tillräcklig för att möjliggöra att eleverna från Åsa 
Gårdsskola skulle kunna beredas plats med intakt klassorganisation. Samtidigt inkom en strid ström 
synpunkter från vårdnadshavare som vädjade att ”åtminstone låta eleverna som påbörjat högstadietiden på 

Åsa Gårdsskola få fullfölja den där”.  

Att fasa ut högstadiet med start höstterminen 2022 var förvaltningschefens förslag och blev nämndens beslut 
i juni 2021.  

Med anledning av att beslutade lokalanpassningar på Åsaskolan beräknas vara färdiga till höstterminens start 
2022 samt att det nu hörs brukarröster kring att flytta hela högstadiet på en gång från Åsa Gårdsskola till 
Åsaskolan ht 2022 initieras nu en fördjupad utredning.  

Syftet är att utreda om förutsättningar ändrats, så att ett nytt underlag för beslut kan presenteras för nämnden. 
Utredningen syftar till att undersöka i vilken takt överflyttningen av Åsa Gårdsskola högstadium bäst görs, 
inte om omorganisationen ska göras. Den frågan är uttömd och avgjord.  

Det alternativ som utreds innebär att hela högstadiet flyttas från Åsa Gårdsskola till Åsaskolan läsåret 
2022/23. Elever från Åsa Gårdsskola och Åsaskolan blandas i nya klasser i årskurs 7 på Åsaskolan. Det är 
tveksamt om eleverna i årskurs 8 kan gå kvar i befintliga klasser. Elever i årskurs 9 bör i möjligaste mån 
hållas intakta med tanke på grundskolans slutbetyg.  

I huvudsak ska lokaler på Åsaskolan användas. Lokaler på Åsa Gårdsskola kan komma att behövas, tex. för 
undervisning i idrott & hälsa.  

Det finns en risk i att det inte går att ge någon garanti för att alla lokalbehov löses i tid eftersom kommunen 
inte har rådighet över alla delar i byggprocessen. Som exempel kan nämnas svårigheter i anbudsförfarandet. 
Om sådant skulle inträffa påverkar det tidplanen. Ansvariga tjänstepersoner inom förvaltningen för Service 
har i höst dock meddelat att de inte ser något som tyder på att tidsplanen inte skulle hålla.    

Om personal arbetar på båda skolorna under en period behöver ansvarig chef tydliggöras för medarbetarna. 
Principen som tillämpas brukar vara att där personalen har huvuddelen av sin tjänstgöring har man också sin 
chef. Finns det andra hänsyn att ta för den enskilde medarbetaren sker sådan överenskommelse mellan chef 
och medarbetare.  

Utredningen görs skyndsamt och på samma sätt som den ursprungliga utredningen genom att belysa frågan 
ur flera perspektiv; lokaler/organisation, barnperspektivet, medarbetarperspektivet och 
vårdnadshavarperspektivet.  

Fokus för utredningen är att skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas rätt till undervisning av hög 
kvalitet.  
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Lokalkapacitet Åsaskolan 

Vid en sammanslagning av Åsa Gårdsskolas och Åsaskolan högstadie ökar Åsaskolan med cirka 120 elever, 
från cirka 210 till 330 (snitt 2022-2027) fördelat på tre årskurser. 

Mellan 2022 till 2026 kan samtliga elever i upptagningsområde Åsa Gårdsskola och Åsaskolan anvisas till 
Åsaskolan i årskurs 7-9. Efter 2026, eller när ny skola finns på plats, görs en ny fördelning av eleverna 
mellan Åsaskolan och den nya skolan. Skolorganisation för den nya skolan beslutas av nämnden för Förskola 
& Grundskola. 

Elevutveckling  2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Antal elever F 60 60 58 61 61 62 63 64 65 
Antal elever åk1 70 63 62 59 63 63 64 65 65 
Antal elever åk2 65 71 64 63 61 64 64 65 65 
Antal elever åk3 69 66 71 65 64 62 65 65 66 
Antal elever åk4 62 70 68 72 67 65 63 66 66 
Antal elever åk5 66 64 70 70 73 68 65 64 66 
Antal elever åk6 64 67 66 71 71 74 69 66 65 

Antal elever åk7 126 114 98 106 113 73 76 71 68 

Antal elever åk8 104 125 115 99 109 115 74 76 72 

Antal elever åk9 104 104 124 117 101 110 116 75 77 
Antal elever totalt 790 804 795 782 782 753 717 676 675 
Antal elever i F-3 enligt prognos 264 260 254 247 248 250 255 258 262 
Antal elever i 4-6 enligt prognos 192 201 204 213 210 206 197 196 197 

Antal elever i F-6 enligt prognos 456 461 458 460 459 456 452 454 459 

Antal elever i åk 7-9 enligt prognos 334 343 337 322 323 297 265 221 216 

Elevprognos för upptagningsområde Åsaskolan F-6 samt Åsaskolan och Åsa Gårdsskola årskurs 7-9 

Lokalfunktioner och utomhusmiljö 

Åsaskolans kapacitet begränsas främst av matsalen, till 510 elevplatser. På grund av att matsalen är för liten 
används en vistelseyta, B-hallen, som extra matsal för att täcka behovet. Skolan har därmed ett befintligt 
underskott på 157 platser. Efter matsalen begränsas skolans kapacitet av antalet klassrum till 34 klasser 
(antal elevplatser beror på arbetssätt) och därefter av antalet toaletter till 900 elevplatser. I antalet klassrum 
finns även skolans två NO-salar inräknade samt ett före detta personalrum. Borträknat dessa tre klassrum 
uppgår klassrummens kapacitet till 32 klasser. 

Matsalen  

Matsalsutbyggnad/ombyggnad planeras stå klar till terminsstart hösten 2022. Matsalen utökas med 80-100 
sittplatser, från dagens 170 platser (delat på två salar) till 213 platser. Eventuellt måste möblering ses över 
för att öka med ytterligare 15-40 platser. Ombyggnaden ökar kapaciteten från 510 elevplatser till runt 640 
med 3 sittningar och 750 med 3,5 sittningar.   

En grundförutsättning för att skolan ska kunna ta emot fler elever än dagens antal är att matsalen är färdig.  

Risknivå tidplan: MEDEL 

Klassrum och specialsalar 

Skolan har 28 klassrum som används till undervisning. Två klassrum tillskapas vid ombyggnadsprojektet i 
befintligt bibliotek. Detta möjliggör en kapacitet om 750 elever om klasserna är 25 elever och alla har 
hemklassrum. Då klasstorlekar variera mellan stadierna samt att ett flexibelt arbetssätt utan hemklassrum 
används på högstadiet är kapaciteten strax över 800. För högstadiet finns idag 9 klassrum samt 7 positioner i 
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special- och estetsalar och Idrott. Efter biblioteksombyggnad ökar antalet ordinarie klassrum till 11 som ger 
en total om 30 positioner.  

 Musiksalen är idag liten och behöver utökas i storlek.  
 Hemkunskapen flyttas och utökas/anpassas 
 A-hallen anpassas och justeras 

För att ytterligare 100 - 120 elever ska få plats på Åsaskolan krävs att tillbyggnaden av de extra klassrummen 
är klar samt övriga anpassningar på allmänytor samt justering av hus B för F-3 och fritids.  

En ökning av uppemot 50/60 elever kan genomföras utan tillskapande av ytterligare klassrum om ökningen 
sker inom årskurserna 7-9 (ej hemklassrum) samt att blandning av elever från de båda upptagningsområdena 
sker. För ökningar utöver detta måste klassrum finnas klara. När de tilltänka klassrummen finns 
iordningställda kan ytterligare 50-60 elever placeras på skolan.  

Musiksalen behöver utökas i storlek för att hantera det ökade antalet äldre årskurser. För att tillskapandet av 
ytterligare klassrum i befintligt bibliotek ska kunna ske behöver samprojektering och dialog i förstudie ske 
med samtliga parter inkluderat.  

Risknivå tidplan: HÖG 

Antal elever/klass målvärde 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Antal klasser  F 20 3,1 3,0 2,9 3,1 3,1 3,2 3,2 3,3 3,4 
Antal klasser åk1 20 3,5 3,1 3,1 3,0 3,2 3,2 3,2 3,3 3,4 
Antal klasser åk2 20 3,2 3,6 3,2 3,1 3,0 3,2 3,2 3,3 3,3 
Antal klasser åk3 20 3,5 3,3 3,6 3,3 3,2 3,1 3,2 3,3 3,3 
Antal klasser åk4 25 2,5 2,8 2,7 2,9 2,7 2,6 2,6 2,6 2,7 
Antal klasser åk5 25 2,6 2,6 2,8 2,8 3,0 2,7 2,6 2,6 2,7 
Antal klasser åk6 25 2,6 2,7 2,6 2,8 2,9 3,0 2,8 2,7 2,7 
Antal klasser åk7 28 4,6 4,1 3,5 3,8 4,1 2,6 2,7 2,5 2,4 
Antal klasser åk8 28 3,7 4,6 4,2 3,6 3,9 4,1 2,6 2,7 2,5 
Antal klasser åk9 28 3,7 3,8 4,5 4,2 3,6 3,9 4,1 2,7 2,7 

Uppskattat behov antal klassrum 29 30 30 29 29 28 27 27 27 
Antal klassrum tillgängligt efter ombyggnad 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

 

Verksamhetsanpassningar F-3 och fritidshem 

I kombination med flytt av olika funktioner (ex hemkunskap, matsal etc) finns ett behov att justera hus B 
med anpassningar kopplade till lägre årskurser och fritidshem. Då matsalen flyttar och man även 
omorganiserar placering av olika årskurser finns behov av mindre åtgärder kopplade till lokaler. Det handlar 
om justering av hallar och planlösning samt återställning av ytor där lokaler använts som matsal. 

Risknivå tidplan: HÖG 

Utemiljö och gemensamma rastytor 

Utomhusmiljön fungerar väl för skolan i teorin och med en utemiljö på ca 23 000 m², exklusive byggnader, 
uppgår utemiljöns kapacitet till ca 1 015 elevplatser. Samtliga grupper på Åsaskolan och eleverna på Åsa 
Gårdsskola har påpekat att ytor för rast och "häng" är för små och trånga idag, när fler elever kommer till 
skolan är det en påtaglig risk för konflikter om de inte förbättras. 

Med ett större högstadie behöver utemiljön på sikt ses över. Dock finns det ett behov att väga detta mot 
under hur länge skolan ska användas som en F-9 enhet. I detta skede är anpassningar av utemiljön inte 
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inkluderade i något projekt utan föreslås utvärderas i senare skede när utredning för kommande skola i Åsa 
har kommit längre. 

Risknivå: LÅG 

Yta per elev 

Ytan per elev uppgår idag till cirka 13 m2/elev baserat på cirka 670 elever (sep 2021) och 8 683 m2 lokalyta.  

Med en kapacitetsökning till cirka 800 elever sjunker lokalytan per elev till cirka 10,8 m2/elev.  

Enligt lokalkonceptet för utbildningslokaler är målvärdet 10 m2/elev när skolan uppnår maxkapacitet. Dock 
är konceptet uppbyggd på nya lokaler vilket innebär att skolan med en yta om runt 11 kvm/elev kommer vara 
maximalt utnyttjad.  

Riskbedömning ombyggnationerna 

Det är flera ombyggnationer som redan innan beslut om Åsa Gårds integrering med Åsaskolan gällande 
högstadie var på gång. I dessa tidigare beslutade åtgärder finns matsalsutbyggnad/ombyggnad samt flytt av 
hemkunskapssal samt diverse verksamhetsanpassningar pga verksamhetsutveckling. Kopplat till utökningen 
av högstadiet på Åsaskolan utvidgas lokalombyggnadsprojektet till att även innefatta tillskapande av två 
klassrum/lektionssalar. Detta görs på bekostnad av folkbibliotekets storlek i nuvarande utförandeplan.  

Risker som identifierats som hinder till ökad takt av genomförande av sammanslagningen: 

 Tidplan 
 Kostnad 
 Intresse för projektet på marknaden 
 Samverkan inom Service gällande olika delprojekt 
 Samverkan med Måltid och lokalvård kring beslut om planlösning/layout.  
 Samverkan med Kultur och Fritid kopplat till bibliotekets lokalminskning.  
 Tekniska aspekter så som, men inte begränsat till, ventilationskapacitet och leveranstider för 

komponenter kopplade till teknisk utrustning. 
 Om bygglov behövs vilket idag inte är utrett då man antagit att detta inte behövs.  

Vidare bör en reservplan etableras i det fall tid- och/eller utförandeplan ej kan hållas till att stå klart 
höstterminen 2022. Även en reservplan för den ekonomiska biten bör tas fram.  

Reservplanen för tid- och genomförandeplan bör omfatta både fysiska lösningar från Serviceförvaltningen 
samt lösningar kopplade till organisation och schemaläggning från Förskola och Grundskola.  

Samlad bedömning av arbetsmiljön 

Utifrån lokalperspektiv bedöms de åtgärder som planeras genom ombyggnationerna möta behov av 
ändamålsenliga lokaler för både elever och personal.  

 Eleverna på F-6 fortsätter ha möjligheten att arbeta med hemklassrum. 
 Årskurserna 7-9 följer Kungsbackas kommuns koncept för utbildningslokaler och arbetar flexibelt 

mellan klassrum och special- och ämnessalar. 
 Fritids har delvis egen yta och delvis delad yta med skolan.  
 Personalytor, inklusive personalrum och arbetsplatser, utökas genom en omfördelning av ytor men 

även ny inredning som möjliggör ett flexiblare arbetssätt likt det aktivitetsbaserade arbetssätt som 
redan appliceras på många håll inom kommunen.  
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Personalrum finns på flera håll i de olika husen för att möjliggöra korta avstånd mellan arbetsplats 
och vila/rast. Arbetsplatser är också distribuerade mellan de olika husen för att möta arbetslagens 
möjlighet att vara nära eleverna.  

 Specialsalar möjliggörs för extern uthyrning om larm- och passagesystem tillåter vilket även följer 
kommunens mål om att öka nyttjandet och tillgängligheten på kommunala lokaler för medborgarna 
och föreningslivet.  

Medarbetarperspektiv  

Medarbetarna på Åsaskolan har haft möjlighet under november få information om den fördjupade 
utredningen och lämna synpunkter utifrån de fyra frågeställningar som ska användas i alla dialoger. 
Nedanstående text är sammansatt av synpunkter från båda skolornas personalgrupper. 
 
Vilka möjligheter ser ni med att flytta hela Åsa Gårdsskolas högstadium höstterminen 2022? 
Bättre att arbeta för förflyttning av hela stadiet hösten 2022. Den längre processen kommer att utarma den 
befintliga verksamheten på Åsa Gårdsskolan. Personal som har oro kring ny organisering kan istället 
fokusera på att starta nytt läsår på Åsaskolan. Ovissheten hur det ska bli är tärande och tar uppmärksamhet 
från läraruppdraget. Det blir lättare organisatoriskt med schema, tjänsteplanering och ekonomi. Kulturarbetet 
för gemensam arbetsplatskultur är lättare att göra i en gemensam start. Det skulle kunna innebära en 
“Invigning av Åsa högstadium”. 
Åsa Gårdsskolans personal påpekar också att det blir färre tillfälliga anställningar och vikarier om allt flyttas 
på en gång. Det kommer att finnas fler behöriga lärare i ämnena som kan hjälpas åt och stötta eleverna så de 
får den utbildningen de behöver. Utbildningen kan utvecklas med ett större kollegialt utbyte. 
 
Vilka farhågor ser ni med att flytta hela Åsa Gårdsskolas högstadium höstterminen 2022?   
Främst tillgången till lokaler, oro kring om de finns plats och om de olika lokalförändringarna kommer att 
ske i tid samt hur de fungerar i en vardag. Personalen inser att det blir en del förflyttningar mellan skolorna 
framför allt för praktiskestetiska ämnen. Farhågor kring “ramtid” och tid för förflyttning, som tas av tid som 

annars kunnat vara undervisning. Elevhälsans personal på Åsaskolan påtalar önskan om att sitta mera 
samlade än nuvarande placeringar. Farhåga att det blir brist på kompetent personal om många har 
slutat/slutar och därmed högre arbetsbelastning för befintliga lärare. Viktigt att annan personal såsom 
skolvärd m. fl finns på plats om alla elever kommer på en gång. Rädslan över ett stort högstadium och många 
tonåringar i samma skola finns också i synpunkterna. (Det är dock ingen skillnad om eleverna fasas över i en 
längre period eller om alla elever startar på en gång hösten 2022.) Åsa Gårdsskolans personal ser farhågor 
om lokaler inte är klara. De tror också att det finns en risk med bråk och osämja mellan eleverna från de 
olika skolorna.  
För enskilda elever med speciella behov kan det bli svårt med att byta skola. De påpekar också risken med 
att betygssättningen kan bli lidande när man byter lärare. Schemat är en farhåga som flera lyfter, med delade 
tjänster och förflyttning mellan skolorna. 
 
Vilka nya tankar har ni fått efter beslutet är fattat, att Åsa Gårdsskolas högstadium ska fasas ut till 
Åsaskolan?   
Det är spännande och en positiv utmaning men att det kommer ta lite tid att få allt på plats. Om eleverna på 
Åsa Gård ska fasas ut blir dom ensamma kvar. Vi tror att dom då kommer utifrån socialt perspektiv kommer 
vilja ”hänga” på Åsaskolan.  Dom kommer ha alla sina kompisar där och endast yngre elever kvar på Åsa 
Gårdskolan. 
Personalen på Åsa Gårdskolan tänker att det skulle kunna bli bra med ämneskollegor och få tillgång med 
bättre anpassade utbildningslokaler. 
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Vilka frågor behöver belysas i denna fördjupade utredning för att den ska kännas heltäckande 
och genomarbetad?  
Det som återkommer främst är frågor och farhågor kring lokalerna på Åsaskolan (se ovan), Därefter kommer 
frågor om tjänsteplanering, scheman, klassammansättningar, arbetslagens utformning, behovet av och viljan 
till att skapa gemensamma rutiner, strukturer och kultur.  

En fråga finns också huruvida vårdnadshavare som valt att flytta sina barn till annan skola får lova att 
komma till tals i denna fördjupande utredning. 

Övrigt    
Åsaskolans personal skriver särskilt att de ser fram emot att bli enade och en ny start tillsammans.   

 Elevperspektiv  

Möte med elevrådet Åsa Gårdsskola, måndagen den 6 

december. 

På mötet deltar 15 elever från årskurs 7 och 8, rektor och verksamhetschef. 

De flesta eleverna som deltar på mötet uttrycker att de vill gå kvar på skolan under sin högstadietid. Man 
tänker att det är svårt att lära känna nya lärare när man går i nian och ska göra nationella prov osv. inför 
avgörande betygsättning i årskurs 9. Att byta skola inför årskurs 7 är mera naturligt, det gör man på flera 
andra skolor.  

På Åsa Gårds skola har några i personalen sagt upp sig och det påverkar undervisningen, det vet eleverna 
om. Det viktigaste är att man har kvar sina kompisar och sina lärare. Om vi inte flyttar hela högstadiet på en 
gång är det viktigt att det blir bra för de lärare som ska vara på båda skolorna.  

Några uttrycker att så länge man har mina kompisar och de flesta av lärarna kvar så kan de tänka sig att byta 
till Åsaskolan. Man kan lära känna nya kompisar på Åsaskolan. 

Eleverna uppfattar att det redan är många elever på Åsaskolan och de tror att de blir alldeles för många 
elever på skolan om alla på ÅG också flyttar dit. Någon uttrycker att om vi ska göra om lokaler på Åsaskolan 
så kan vi väl göra om lokalerna på ÅG. Vi klargör att frågan redan är utredd och det går inte att göra fler 
lokaländringar på ÅG. Någon påminner om att det är viktigt att föräldrarna frågar sina barn vad de tycker om 
att flytta fort eller mera långsamt, innan de kontaktar er chefer på kommunen. 

Möte med Åsaskolans elevråd tisdagen den 7 dec 2021 

13 elever från årskurs 7–9 deltar och alla har haft klassråd i sina grupper. 

De flesta elever uttrycker att det blir roligt med fler vänner i skolan. Ett tryggare samhälle där man 
socialiserar sig nämner eleverna i årskurs 9. Om flera lärare slutat på Åsa Gård får eleverna en bättre 
utbildning på Åsaskolan där behöriga lärare redan finns. Eleverna tycker att lärarna på Åsaskolan är så bra 
idag, man har en relation med alla. Hur blir det när 100 elever till kommer, Blir man liksom bara en elev i 
mängden då? 

Den andra tydliga åsikten som uttrycks i mötet är farhågorna över att det är/blir för trångt. Redan idag är det 
trång i matsalen, gemensamma utrymmen som kafé och rasthäng är trångt och högljutt. Elevskåp för hundra 
fler elever tar mycket plats i redan trång skola. Trafiksituationen när alla elever, skolbussar och bilar kommer 
på morgonen är redan riktigt rörig. Vad händer om allt som ska byggas för fler elever inte blir klart i tid? 
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Rektorsperspektiv 

Rektorerna på Åsaskolan åk 7–9 samt Åsa Gård åk 4–9 anser att modellen med att alla elever på Åsa Gård 
flyttas samtidigt hösten 2022 är att föredra. Rektor Åsa Gård ser att det är svårt att behålla legitimerad och 
utbildad personal under hela perioden av tre år. Redan nu under hösten 2021 har flera lärare slutat och 
rekryteringen av ny personal är komplicerad och få behöriga lärare har sökt tjänsterna trots omfattande 
ansträngningar. Oron i personalgruppen på Åsa Gård påverkar personalen och elevernas arbetsmiljö i negativ 
bemärkelse. Uppmärksamheten tas från det förebyggande och främjande arbetet mot det mera åtgärdande i 
såväl normer och värden som kunskap och lärande. Elever är osäkra på hur de ska bygga och bibehålla 
relation i en föränderlig organisation. Det kan påverka elevernas välmående och måluppfyllelse.  

Farhågan som rektorerna återkommer till är att lokalerna på Åsaskolan inte kommer att vara klara. Om 
lokalerna inte blir klara är det bättre att beslutet ligger kvar och eventuellt omprövas senare. 

Vårdnadshavarperspektiv  

Båda brukarråden ser farhågor i att lokalanpassningarna på Åsaskolan inte hinner genomföras i tid och att det 
kan leda till trångboddhet med stora följdeffekter på Åsaskolan.  

Gemensamt tycker brukarråden också att personalens och skolledningarnas åsikter ska vara vägledande i det 
fortsatta arbetet, att deras delaktighet i beslutet är viktig. 

Brukarråden lyfter vikten av att säkerställa Åsaskolans alla ytor; klassrum och matsal förstås – men också 
uppehållsytor såväl inom- som utomhus, trafik och parkering samt ytor för undervisning i mindre grupper. 

Tydlighet i beslut är viktigt då ovisshet skapar osäkerhet och eventuellt onödig rörlighet bland såväl elever 
som personal. 

Slutsats 

Det råder en relativt stor samstämmighet i att det vore fördelaktigt att flytta alla elever från Åsa Gårdsskolas 
högstadie till Åsaskolan på en gång, höstterminen 2022, under förutsättning att lokalanpassningarna är 
färdiga. Eftersom det finns en stor osäkerhet när det gäller tidplan för de nödvändiga åtgärderna i lokalerna 
på Åsaskolan är förvaltningens bedömning att det innebär alltför stora risker och därmed inte är möjligt att 
flytta hela högstadiet samtidigt.  

Däremot är det hög sannolikhet att lokalanpassningarna är klara till höstterminens start 2023. Det innebär att 
Åsa Gårdsskola kan blir en F-6 skola redan från läsåret 2023 – 2024, det vill säga ett år tidigare än fattat 
beslut. Elever i årskurs 9 kommer i sådant fall inte vara kvar som enda högstadieklass på Åsa Gårdsskola 
under ett läsår.  

2022-01-03 

Maria Andersson 

Skolchef 
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Bilaga; Minnesanteckningar vid brukarråd 

Brukarråd 26/11 2021 Åsa Gårdsskola  

1. Fyra frågeställningar från förvaltningen i förändringsarbetet  

Maria Andersson deltar utifrån att det startats en utredning att undersöka möjligheterna att lyfta av högstadiet 
redan till augusti 2022. Ambitionen är att utredningen ska vara klar innan jul, därefter kan nämnden ta 
ställning till frågan i januari.  

Brukarrådet menar att det är svårt att tala för alla vårdnadshavare i frågan. De menar att tillfälle till dialog 
fanns efter höstens politikermöte men att Maria valde att tacka nej till detta. Erbjudandet att träffa alla 
vårdnadshavare på skolan kvarstår.  

1.2 Vilka möjligheter ser vi?  

Bättre ekonomi utifrån att elevantalet blir konstant. 

Mer plats åt de elever som är kvar, trångboddheten minskar. 

1.3 Vilka farhågor ser vi?  

Att ombyggnationen inte hinner bli klar i tid, vad händer då? 

Osäkerheten kring beslutet, och dröjsmål i det, kan göra att fler elever och pedagoger väljer att flytta på sig.  

1.4 Vilka nya tankar och frågor har väckts? 

Kommer det finns en skola för våra barn och hur kommer den att utformas?  

Osäkerheten från förvaltningens beslut i och med att det kommer nya utredningar gör att ovissheten växer 
och oro ökar kring hur den framtida Åsa Gårdsskolan ska se ut.  

Hur kan förvaltningen arbeta med transparens och insyn? 

Oklart hur förvaltningen har arbetat och kommer att arbeta utifrån den riskanalys som gjordes. Förtroendet 
för förvaltningen är lågt i att de klarar att göra ytterligare en omorganisation efter att denna är avklarad.  

Hur upplever förvaltningen att riskanalysarbetet gjordes i detta fall?  

Maria menar att man från förvaltningen varit självkritisk i och under arbetets gång och att det är att betrakta 
som ett misslyckande att vårdnadshavare tappat förtroende för förvaltningen.  

1.5 Vad behöver belysas vidare?  

Vikten av att lyssna in och lita på rektorerna och pedagogerna i det fortsatta arbetet.  

Arbeta aktivt för att hålla kvar kompetent personal som finns i organisationen, inte säga upp rektorer.  

Ta med detta bakslag in i andra förändringsarbeten så att det inte upprepas och för att förekomma andra 
problem i framtiden.  

1.6 Övriga frågor 

Maria berättar att det inte skjuts till extra pengar på grund av elevströmmar. Det finns ingen reserv inom 
förvaltningen att ta av utan det är skolans egen resultatfond som ska nyttjas vid ett eventuellt 
budgetunderskott.  
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Åsaskolan Brukarråd 211206  

Skolchef Maria hälsar välkomna.  

3 st brukare på plats  

Skolchef Maria berättar om processen för den fördjupade utredningen och varför den görs. Ser tillbaka och 
beskriver beslut kring utbildningsplatser i Åsa. Lokalkapaciteten behöver säkerhetsställas utifrån att det inte i 
nuläget kommer att byggas nya utbildningslokaler.  

Maria presenterar de fyra frågeställningarna där hon vill ha brukarrådets åsikter. 

• Vilka möjligheter ser ni med att flytta hela Åsa Gårdsskolas högstadium 

höstterminen 2022?  

Förutsättningar förändras – för samhället Åsa är det bra.  

• Vilka farhågor ser ni med att flytta hela Åsa Gårdsskolas högstadium 

höstterminen 2022? 

Lokalerna inte klara Tillräckligt ned toaletter Tillräcklig ventilation Lärare slutar, tänk om personalen inte 
vill stanna, tänk om det blir kaos. Lokalfrågan är den som det är fokus på, Stor oro utifrån att lokalerna ska 
räcka till då brukarrådet uttrycker att de inte tror att lokalerna kommer att bli färdigställda till kommande 
läsår. Matsalens yta och ventilation. Eleverna äter redan tidigt. 10.30.  

• Vilka nya tankar har ni fått efter beslutet är fattat, att Åsa 

Gårdsskolas högstadium ska fasas ut till Åsaskolan?  

Frågan uppkommer om eleverna har fått blivit lyssnade på. Där beskriver rektor att en av anledningarna till 
att det blir en fördjupad utredning beror just på att eleverna har uttryckt att de vill byta direkt istället för att 
vänta till planerad övergång. Det har kommit in flertalet ansökningar till Åsaskolan. Vårdnadshavare har hört 
av sig och vill att deras barn ska få möjlighet att byta tidigare än plan. Lokalfrågan har funnits en lång tid 
utifrån Åsaskolans förutsättningar och det har inte gjorts något säger brukarrådet och då vill man ha bekräftat 
att lokalfrågan måste vara löst innan beslut. Skolchef Maria bekräftar här att lokalfrågan är en av de 
viktigaste delarna som måste vara löst om det ska fungera i praktiken med att flytta alla elever på en gång.  

• Vilka frågor behöver belysas i denna fördjupade utredning för att den 

ska kännas heltäckande och genomarbetad? 

Lokalerna  

Barnperspektiv  

Personalperspektivet  

Trafikfrågan – riskbedömning, svårt redan nu, osäkert utifrån alla moppebilar, Atraktorer och mopeder.  

• Övrigt  

Åsaskolan är redan en sån stor skola, varför vill man göra så stora skolor nuförtiden?  

Arbetsmiljö på Åsa Gårdskolan, hur blir det för dom?  
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Finns det skoltomter att tillgå?  

Bygg klart först innan beslut. Upphandling med fastighet – är ni säkra på att det fungerar?  

Parkeringen – hur planeras den Livet runt skolan – rörelsemönster med fordon av olika slag.  

Lärarna måste vara i centrum – hur blir det för lärarna  

Gör det ordentligt -rusa inte in.  

Lokalerna måste vara klara och ni måste ha riskbedömt alla områden.  
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1 Möjligheter, utmaningar och förändringar inför 2023, 
Plan 2024-2027 

Nämndens möjligheter, utmaningar och förändringar 2023, Plan 2024-2027 
Möjligheter 
I Kungsbacka finns möjligheter att utvecklas hela livet! Verksamheterna i Förskola & Grundskola i Kungsbacka 
kommun har relativt höga resultat och ett gott renommé. Det gör att medborgare är nöjda och det attraherar 
såväl nya kommuninvånare som arbetsmarknadsaktörer och är en viktig del av kommunens arbete med att 
stärka näringslivet. 

Förskola & Grundskola har sedan flera år haft budget i balans, vilket ger goda förutsättningar att arbeta 
långsiktigt och hållbart med nämndens utvecklingsområden. Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete är 
kärnan för utvecklingsarbetet. Här analyseras resultat och bristområden för att formulera de fortsatta 
utvecklingsinsatserna för ökad måluppfyllelse. Under 2020-2025 arbetar förvaltningen gemensamt med tre 
fokusområden: 

- Undervisningens kvalitet 

- Matematiskt lärande 

- Jämställd utbildning 

Välutbildad personal utgör den enskilt viktigaste faktorn för förskolans och skolans framgång. Förskola & 
Grundskola arbetar systematiskt med kompetenskartläggningar och kompetensutveckling. Målet är att 
undervisningen planeras och genomförs av behöriga lärare och att utbildningen kompletteras med välutbildad 
övrig personal. Andelen behöriga lärare behöver öka för att klara kompetensutmaningen. Samtidigt behöver 
förskollärares förutsättningar att genomföra sitt uppdrag förbättras. 

Skickliga lärares undervisning har hög kvalitet som har vetenskaplig grund och förankring i beprövad 
erfarenhet. För att upprätta och utveckla undervisningens kvalitet behöver pedagoger samarbeta och lära 
tillsammans. 

Utmaningar 
Trots skolans relativt höga resultat lämnar drygt 100 elever årligen grundskolan utan behörighet till 
gymnasieskolan. Arbetet för att alla elever ska lyckas i skolan behöver därför intensifieras. De uteblivna 
resultaten kan ha flera orsaker, men kan många gånger härledas till psykisk ohälsa. Därför behöver arbetet ske i 
samverkan med andra; andra förvaltningar och andra aktörer - inte minst Regionen. 

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

Skolan ska vara likvärdig och alla barn och elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet. Därför behöver 
undervisningen utvecklas för att tillgodose såväl pojkar som flickor, som ska ha lika stora möjligheter att nå så 
långt kunskapsmässigt som möjligt. Oavsett kön eller socioekonomisk bakgrund har alla elever rätt att nå så 
långt som möjligt. Det är angeläget att nyanlända barn och elever ges goda förutsättningar för integration för att 
tidigt etablera sig i sitt nya hemland. 

Den ökande digitaliseringen i skolan innebär fler möjligheter att hitta vägar för att allt fler elever ska lyckas i 
skolan samtidigt som det innebär stora ekonomiska konsekvenser med utökning och uppdatering av digitala 
verktyg. 

Förändringar på kort sikt 
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Den 1 juli 2022 kommer nya läroplaner och kursplaner i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och 
specialskolan - Lgr 22. 

Från och med den 1 juli 2021 får skolor använda fjärrundervisning inom fler ämnen än tidigare. 
Fjärrundervisning får bland annat användas om det inte finns någon behörig lärare för en viss typ av 
undervisning eller om det är för få elever i skolan. 

Regler om distansundervisning införs i skollagen. Distansundervisning får användas för en elev som inte kan 
vara i skolan på grund av en dokumenterad medicinsk, psykisk eller social problematik. En elev i 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan kan även ha andra skäl för att inte behöva delta i undervisningen i 
skolans lokaler. 

Förändringar på lång sikt 

Utredningen om en tioårig grundskola föreslår hur en tioårig grundskola kan införas genom att förskoleklassen 
görs om till årskurs 1. Mycket tyder på att Regeringen fattar beslut enligt förslag. Det återstår flera analyser att 
göra för att se konsekvenserna av ett sådant beslut. Bland annat behöver kostnadsutvecklingen följas upp då 
förskollärare i förskoleklass idag inte tillhör Bilaga M. 

Vidare pågår en utredning om hur ett nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare kan 
inrättas med syftet stärka skolprofessionerna, höja kvaliteten på utbildningen och öka skolprofessionernas 
attraktionskraft. Programmet föreslås bestå av två bärande delar: 

 en nationell struktur för kompetensutveckling för rektorer, lärare och förskollärare, samt 
 ett nationellt meriteringssystem för legitimerade lärare respektive förskollärare. 

Förutsättningar för statligt huvudmannaskap för skolan utreds för närvarande. Utredaren ska föreslå hur staten 
kan ta över ansvaret för de skolor som i dag drivs av offentliga huvudmän samt ge förslag på hur en 
myndighetsorganisation för den statliga skolan kan se ut. I uppdraget ingår bland annat att föreslå en 
finansieringsmodell och att ge förslag på hur staten skulle kunna ta över arbetsgivarskapet för lärare, skolledare 
och övriga yrkesgrupper i de skolor som i dag drivs av offentliga huvudmän. En annan central del i 
huvudmannens ansvar är ledning och daglig drift, och utredaren ska ta ställning till hur de delarna skulle kunna 
hanteras av en statlig huvudman. Med ledning och daglig drift avses de beslut som skolledning och huvudman 
behöver fatta på en vardaglig basis för att hantera verksamheten och de behov som uppstår. 

  

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

1.1 Omvärlden - Kungsbacka i världen 
Nämndens omvärldsanalys 
Under Corona-pandemin har färre barn är tidigare gått i förskolan och i fritidshemmen. Det är ännu oklart vilka 
långsiktiga effekter det får för lärandet, men det finns risker med den utebliven undervisningen. Även eleverna i 
grundskolan har haft högre frånvaro än vanligt. Även om det inte kan märkas någon påverkan på 
betygsresultaten befaras att pandemin påverkat elevernas psykiska hälsa. 

Det tar tid att etablera nya skollokaler, planering av skollokaler är en lång process. Befolkningsprognosen har på 
senare tid skrivits ner. Det kan komma att innebära en överetablering av utbildningsplatser innan den beräknade 
befolkningsökningen visar sig. Dessutom har en ny aktör, Internationella Engelska skolan, etablerats i 
Kungsbacka. 
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2 Fokusområden och Indikatorer, förslag på nya eller 
förändrade 

EN ATTRAKTIV KOMMUN ATT BO, VERKA OCH VISTAS I - FOKUSOMRÅDEN 

Förslag till nya fokusområden Förslag till förändrade fokusområden 

  

  

  

  

EN ATTRAKTIV KOMMUN ATT BO, VERKA OCH VISTAS I - INDIKATORER 

Förslag Indikator 2019 2020 2021 Målsättning 
2023 Trend 

      

      

      

      

EN HÅLLBAR UTVECKLING OCH EN HÄLSOSAM MILJÖ - FOKUSOMRÅDEN 

Förslag till nya fokusområden Förslag till förändrade fokusområden 

  

  

  

  

EN HÅLLBAR UTVECKLING OCH EN HÄLSOSAM MILJÖ - INDIKATORER 

Förslag Indikator 2019 2020 2021 Målsättning 
2023 Trend 

      

      

      

      

BÄSTA FÖRETAGSKLIMATET- FOKUSOMRÅDEN 

Förslag till nya fokusområden Förslag till förändrade fokusområden 
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BÄSTA FÖRETAGSKLIMATET - INDIKATORER 

Förslag Indikator 2019 2020 2021 Målsättning 
2023 Trend 

      

      

      

      

I KUNGSBACKA UTVECKLAS VI HELA LIVET- FOKUSOMRÅDEN 

Förslag till nya fokusområden Förslag till förändrade fokusområden 

  

  

  

  

I KUNGSBACKA UTVECKLAS VI HELA LIVET - INDIKATORER 

Förslag Indikator 2019 2020 2021 Målsättning 
2023 Trend 

      

      

      

      

ETT MEDSKAPANDE SAMHÄLLE OCH EN ÖPPEN ATTITYD- FOKUSOMRÅDEN 

Förslag till nya fokusområden Förslag till förändrade fokusområden 

  

  

  

  

ETT MEDSKAPANDE SAMHÄLLE OCH EN ÖPPEN ATTITYD - INDIKATORER 

Förslag Indikator 2019 2020 2021 Målsättning 
2023 Trend 
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100 Kungsbacka kommun 100 B14 Nämndbesl avskrivningspl, nya inv sammandrag
Nämnd-beslut avskrivningsplan

Julia Tryggvadottir Tollesson Sida 1 av 2

2022-01-04 14:52

Budgetår 2022 

Nämnd 40 

Invår Prtyp Benämning
 

Investeringsbelopp
2022

Avskr
 

Rta
2023

Avskr
 

Rta
2024

Avskr
 

Rta
2025

Avskr
 

Rta
2026

Avskr
 

Rta
2022 1 Löpande 

årliga 
investeringar

Löpande inv 
2022

15 000 000 875 000 106 185 1 500 000 167 188 1 500 000 148 438 1 500 000 129 688 1 500 000 110 938

 1 Löpande 
årliga 
investeringar

 15 000 000 875 000 106 185 1 500 000 167 188 1 500 000 148 438 1 500 000 129 688 1 500 000 110 938

Summa 2022   15 000 000 875 000 106 185 1 500 000 167 188 1 500 000 148 438 1 500 000 129 688 1 500 000 110 938
2023 1 Löpande 

årliga 
investeringar

Löpande inv 
2023

15 000 000 0 0 875 000 106 185 1 500 000 167 188 1 500 000 148 438 1 500 000 129 688

 1 Löpande 
årliga 
investeringar

 15 000 000 0 0 875 000 106 185 1 500 000 167 188 1 500 000 148 438 1 500 000 129 688

Summa 2023   15 000 000 0 0 875 000 106 185 1 500 000 167 188 1 500 000 148 438 1 500 000 129 688
2024 1 Löpande 

årliga 
investeringar

Löpande inv 
2024

15 000 000 0 0 0 0 875 000 106 185 1 500 000 167 188 1 500 000 148 438

 1 Löpande 
årliga 
investeringar

 15 000 000 0 0 0 0 875 000 106 185 1 500 000 167 188 1 500 000 148 438

Summa 2024   15 000 000 0 0 0 0 875 000 106 185 1 500 000 167 188 1 500 000 148 438
2025 1 Löpande 

årliga 
investeringar

Löpande inv 
2025

15 000 000 0 0 0 0 0 0 875 000 106 185 1 500 000 167 188

 1 Löpande 
årliga 
investeringar

 15 000 000 0 0 0 0 0 0 875 000 106 185 1 500 000 167 188

Summa 2025   15 000 000 0 0 0 0 0 0 875 000 106 185 1 500 000 167 188
2026 1 Löpande 

årliga 
investeringar

Löpande inv 
2026

15 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 875 000 106 185

 1 Löpande 
årliga 
investeringar

 15 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 875 000 106 185

Summa 2026   15 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 875 000 106 185
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Invår Prtyp Benämning
 

Investeringsbelopp
2022

Avskr
 

Rta
2023

Avskr
 

Rta
2024

Avskr
 

Rta
2025

Avskr
 

Rta
2026

Avskr
 

Rta
2027 1 Löpande 

årliga 
investeringar

Löpande inv 
2027

15 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 1 Löpande 
årliga 
investeringar

 15 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summa 2027   15 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALT   90 000 000 875 000 106 185 2 375 000 273 372 3 875 000 421 810 5 375 000 551 497 6 875 000 662 435



 
 

Datum 

2022-01-04 
Diarienummer 

FG 2022-00009 

 
 

 
FG Ekonomi & Planering 

Julia Tryggvadottir Tollesson 
0300-835303 
Bitr Förvaltningschef 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Investeringsplan 2023-2027 
 

Förslag till beslut 
Nämnden för Förskola och Grundskola godkänner investeringsplanen för löpande investeringar för 
2023-2027 

Sammanfattning av ärendet 
En investering karaktäriseras av att det är en stor utgift vars livslängd sträcker sin över en lång tid. För 
Förskola & Grundskola är en investering anskaffning av löpande inventarier som har en varaktighet 
under flera år. Följande kriterier gäller; ekonomisk livslängd på tre år eller mer, sammanlagt 
anskaffningsvärde överstiger 50 tkr och/eller att anskaffningens delar är ett led i en större investering. 
Förskola & Grundskola investerar ingenting i våra lokaler utan det görs av Service fastigheter. När en 
anskaffning uppfyller dessa kriterier så ska den redovisas som en anläggningstillgång och värdet ska 
skrivas av. Avskrivning tillsammans med internräntan, dvs. kapitalkostnaden blir en årlig kostnad 
under anläggningens livslängd för nämnden. Alla kommunens anläggningstillgångar bokförs i ett 
gemensamt anläggningsregister.  

Nämndens behov av löpande investeringar uppgår till 15 miljoner kronor per år för åren 2023-2027  

 

Investeringar 2023 2024 2025 2026 2027 

Löpande investeringar, kr 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 

 

Beslutsunderlag 
FG Ekonomi & Planerings tjänsteskrivelse, 2022-01-04 

Investeringsplan 2023-2027 med avskrivningsplan nya investeringar 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Maria Andersson    Julia Tryggvadottir Tollesson 

Skolchef     Biträdande förvaltningschef 



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

2021-11-03 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 155 Dnr 2021-01319 
Uppföljning Lupp 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att redovisningen tas direkt till nämndmötet 17 november. 

Sammanfattning av ärendet 
Peter Lundin (C) har väckt en fråga om LUPP på nämndmötet i oktober. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Anders Ekström (M) föreslår att skolchefen redovisar ärendet på 
nämndmötet i november.  

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

 

 



 

 

2021-12-06 

Initiativärende- gällande kartläggning av hedersförtryck i för- och grundskola. 
 

Den svenska förskolan vilar på demokratisk grund och ska vara en trygg plats för barns utveckling och lärande, 

där lek som stimulerar och utmanar ska stå i centrum. Samtidigt ska alla barn, enligt läroplanen, få hjälp med 

att utveckla sin kulturella identitet. Runt om i vårt land visar det sig att just detta kan vara nog så 

problematiskt. Hederskulturer tar fäste i allt fler för- och grundskolor.  

I en rapport ”Hedersrelaterad problematik i Malmö stads förskolor - erfarenheter och behov av stöd” 1 ges en 

rad exempel på just detta. Där redan små barn bevakar och övervakar varandra, och har uppfattningen om att 

flickor måste skyla sina kroppar tom något så oförargligt såsom armar och fötter. Uppfattningar uttrycks av 

såväl barn som av föräldrar, mot barn och personal om vad som anses vara tillåtet. Där föräldrar, även övrig 

släkt, försöker styra personalen med allt från könssegregation, vilka leksaker utifrån kön barnen leker med, att 

kräva att förskolan skall agera ”slöjpolis”, att flickor inte får vara med på gympa eller andra fysiska aktiviteter 

och att det är haram att delta vid högtider som lucia, jul och påsk. 

Att mota hederskulturen kan inte nog underskattas. Likaså är det av yttersta vikt att möta upp och motarbeta 

all form av densamma. Detta måste vi i Kungsbacka Kommun ha en bred kunskap om, samt ha en utarbetad 

metod för att förhindra. Det skall inte råda någon som helst tvekan om vilka riktlinjer som gäller för så väl 

personal, som för föräldrar och barn. Att ge alla barn en likvärdig omsorg och skolgång måste vara vår absoluta 

ambition.  

Genom att kartlägga hedersförtrycket i våra för och grundskolor kan vi skapa oss en bild av hur utbrett 
problemet är. Kunskapen hos personal behöver stärkas, och eventuell tveksamhet för att beröra ämnet 
måste undanröjas. Där behov finns behöver tydliga åtgärder sättas in för att säkerställa att barnen ges 
samma förutsättningar, oavsett var i kommunen du bor, oavsett om du är pojke eller flicka.  
Med anledning av ovanstående vill vi Sverigedemokrater därför föreslå Nämnden För- och Grundskola 
tar beslut om att ge förvaltningschefen uppdraget: 

 Att: genomföra en kartläggning av hederskulturen i för- och grundskolan, och redovisa denna 
för NFG. 

 Att: Utarbeta och fastställa en handlingsplan, metod/process för hur förvaltningen säkerställer 
att hederskultur inte får fäste i våra för- och grundskolor. 

 Att: säkerställa att all personal får fortlöpande utbildning i hederskultur. 

 



 
 

 
Sverigedemokraterna Kungsbacka genom 
Anna-Karin Granberg (SD)  Susanne Andersson (SD)  Jens Ling (SD) 
 

 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 
Nämnden för Förskola & Grundskola Datum  

2021-12-15 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 165 Dnr 2021-01636 
Initiativärende Anna-Karin Granberg (SD). Hederskultur i Förskola och 
Grundskola 

Beslut 
Nämnden för Förskola och Grundskola beslutar att ärendet ska beredas i 
arbetsutskottet.  

Sammanfattning av ärendet 
Initiativärende- gällande kartläggning av hedersförtryck i för- och grundskola. 

Den svenska förskolan vilar på demokratisk grund och ska vara en trygg plats för 
barns utveckling och lärande, där lek som stimulerar och utmanar ska stå i centrum. 
Samtidigt ska alla barn, enligt läroplanen, få hjälp med att utveckla sin kulturella 
identitet. Runt om i vårt land visar det sig att just detta kan vara nog så 
problematiskt. Hederskulturer tar fäste i allt fler för- och grundskolor.  

I en rapport ”Hedersrelaterad problematik i Malmö stads förskolor - erfarenheter och 
behov av stöd” 1 ges en rad exempel på just detta. Där redan små barn bevakar och 

övervakar varandra, och har uppfattningen om att flickor måste skyla sina kroppar 
tom något så oförargligt såsom armar och fötter. Uppfattningar uttrycks av såväl barn 
som av föräldrar, mot barn och personal om vad som anses vara tillåtet. Där 
föräldrar, även övrig släkt, försöker styra personalen med allt från könssegregation, 
vilka leksaker utifrån kön barnen leker med, att kräva att förskolan skall agera 
”slöjpolis”, att flickor inte får vara med på gympa eller andra fysiska aktiviteter och 

att det är haram att delta vid högtider som lucia, jul och påsk. 

Att mota hederskulturen kan inte nog underskattas. Likaså är det av yttersta vikt att 
möta upp och motarbeta all form av densamma. Detta måste vi i Kungsbacka 
Kommun ha en bred kunskap om, samt ha en utarbetad metod för att förhindra. Det 
skall inte råda någon som helst tvekan om vilka riktlinjer som gäller för såväl 
personal, som för föräldrar och barn. Att ge alla barn en likvärdig omsorg och 
skolgång måste vara vår absoluta ambition.  

Genom att kartlägga hedersförtrycket i våra för- och grundskolor kan vi skapa oss en 
bild av hur utbrett problemet är. Kunskapen hos personal behöver stärkas, och 
eventuell tveksamhet för att beröra ämnet måste undanröjas. Där behov finns 
behöver tydliga åtgärder sättas in för att säkerställa att barnen ges samma 
förutsättningar, oavsett var i kommunen du bor, oavsett om du är pojke eller flicka.  

Med anledning av ovanstående vill vi Sverigedemokrater därför föreslå att nämnden 
för För- och Grundskolan tar beslut om att ge förvaltningschefen uppdraget: 

 Att: genomföra en kartläggning av hederskulturen i för- och grundskolan, och 
redovisa denna för NFG. 

 Att: Utarbeta och fastställa en handlingsplan, metod/process för hur 
förvaltningen säkerställer att hederskultur inte får fäste i våra för- och 
grundskolor. 
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Nämnden för Förskola & Grundskola Datum  

2021-12-15 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

 Att: säkerställa att all personal får fortlöpande utbildning i hederskultur. 

Beslutsunderlag 
Sverigedemokraternas skrivelse, 2021-12-06. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Anders Ekström (M) föreslår att ärendet tas upp i arbetsutskottet för 
beredning. 

Beslutsgång 
Ordförande prövar om nämnden för Förskola och Grundskola kan besluta enligt 
förslag och finner att nämnden bifaller det. 

 
 



  

Datum 

2022-01-05 
Diarienummer 

FG 2021-01049 
 

 

 
FG Myndighet & Stöd 
Frida Byrsten 
070-265 59 66 
Verksamhetschef 

1 (1)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 
Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 
Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Regelbunden granskning hösten 2021 - dataskyddsområdet 
 

Förslag till beslut i nämnden för Förskola & Grundskola 
Nämnden har tagit del av informationen och lägger denna till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Enligt dataskyddsförordningen ska varje myndighet utse ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudet 
har uppsikt över verksamhetens efterlevnad av dataskyddsreglerna som syftar till att värna den 
enskildes integritet. Därför har kommunens gemensamma dataskyddsombud under hösten genomfört 
en granskning av respektive nämnds och bolags dataskyddsarbete i stort. Det övergripande syftet för 
granskningen är att stimulera till reflektion och lärande omkring den egna verksamhetens 
dataskyddskapacitet. Med utgångpunkt i granskningen ges råd och rekommendationer som dels kan 
bidra till att bibehålla och stärka dataskyddet i verksamheten, dels omhänderta eventuella avvikelser. 
Ett aktivt dataskyddsarbete innebär en stor trygghet för dem vars personuppgifter som verksamheten 
hanterar. 

Resultatet av granskningen av nämnden för Förskola & Grundskola visar på att nämnden i allt 
väsentligt möter de övergripande kraven inom merparten av de granskade områdena. Inom de områden 
där det finns utvecklingsområden är detta känt på förvaltningen. Dataskyddsombudet lämnar i 
rapporten rekommendationer om vilka områden det behövs åtgärder.  

Beslutsunderlag 
FG Myndighet & Stöds tjänsteskrivelse, 2021-01-04 

Dataskyddsombudets rapport efter regelbunden granskning 2021, 2021-12-01 

Beslutet skickas till 
- 

 

Maria Andersson    Frida Byrsten 

Förvaltningschef    Verksamhetschef Myndighet & Stöd 



 
 

Datum 

2022-01-03 
Diarienummer 

FG 2022-00021 

 
 

 
FG Myndighet & Stöd 

Frida Byrsten 
070-265 59 66 
Verksamhetschef 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Revidering av Regler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Kungsbacka 
kommun 
 

Förslag till beslut  
Nämnden för förskola och grundskola beslutar om att anta reviderade regler för förskola, fritidshem 
och pedagogisk omsorg i Kungsbacka kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden beslutar om regler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Kungsbacka kommun. 
Utifrån dessa regler och skollagen beslutar sedan förvaltningschef om dokument för handläggning och 
verkställighet i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.  

Nämnden har i sina regler fastställt att en vårdnadshavare kan ansöka om uppehåll i barnets plats med 
maximal tre månader. Efter detta avslutas platsen. Vid längre uppehåll utgår ingen ersättning till 
enheten. Regeln syftar till att det inte ska finnas outnyttjade platser som innebär att familjer med 
omsorgsbehov inte får placering. Det har nu av verksamheten lyfts att det finns behov av att kunna 
möjliggöra undantag från gränsen på tre månader i enskilda fall. Under vissa perioder under 
vinterhalvåret kan det förekomma större spridning av virus vilket för vissa familjer med nyfödda barn 
kan bedömas som grund för att medge längre frånvaro. Det kan även omfatta barn med sjukdom där 
frånvaron för behandling kan komma att överstiga tre månader.  

Idag medger inte regelverket undantag. Utifrån det som framkommit bedömer förvaltningen att det i 
undantagsfall kan finnas behov av att kunna göra avsteg från gränsen på tre månader, om det utifrån en 
sammanvägd bedömning i det enskilda fallet föreligger särskilda skäl.  

Beslutsunderlag 
FG Myndighet & Stöds tjänsteskrivelse, 2021-01-03 

Förslag till Regler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Kungsbacka kommun, 2021-01-03 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Maria Andersson     Frida Byrsten 

Förvaltningschef     Verksamhetschef Myndighet & Stöd 
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Regler för förskola, fritidshem och pedagogisk 

omsorg i Kungsbacka kommun 

Om regelverket 

Kommunfullmäktige beslutar om nämndens avgiftsnivåer för förskola och fritidsverksamhet och 
kommunen tillämpar maxtaxan. Kommunfullmäktige beslutade § 114, 2004-09-09, att nämnden för 
Förskola och grundskola får fatta beslut om regler och tillämpningsföreskrifter för förskola, 
familjedaghem och skolbarnomsorg som beskriver hur taxan ska tillämpas. Ändringar ska 
skriftligen återrapporteras till Kommunfullmäktige. 
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Regler för förskola, fritidshem och pedagogisk 

omsorg i Kungsbacka kommun 

Placering  

Ett barn/en plats Vid växelvis boende har barn rätt till en plats. Tider erbjuds utifrån respektive 
vårdnadshavares omsorgsbehov. 

  

Prioritering 

 

Vid placering av barn sker turordning enligt följande  

 Barn som förlorar sin plats på grund av verksamhetsförändring  
 Rätt till plats enligt 8 kap 5,7§ skollagen (Barn i behov av särskilt stöd och 

barnets eget behov på grund av familjens situation i övrigt.)  
 Efter anmälningsdatum 

 

Ansökan och plats 
vid obetalda 
avgifter 

 

Anmälan om plats får göras även om familjen har skuld avseende förskola, fritidshem 
eller pedagogisk omsorg i Kungsbacka kommun.  

Plats erbjuds då hela skulden på Förskola & Grundskola är reglerad. 

Tider  

Studiedagar  

 

Barn som behöver omsorg på studiedagar ska erbjudas det så nära barnets hem som 
möjligt alt så nära den ordinarie verksamheten som möjligt. Pedagoger i förskolan, 
fritidshem och pedagogisk omsorg har rätt till fyra studiedagar per läsår.   

 

Sommaröppen 
verksamhet   

 

Barn som behöver omsorg under sommarperioden kan erbjudas alternativ verksamhet 
under maximalt fyra veckor. Detta på grund av personalens rätt till fyra veckors 
sammanhängande semester under sommarperioden. 

 

Lovomsorg  

Allmän förskola 

Fritidshem  

 

Barn och elever vars vårdnadshavare har behov av omsorg under lov kan ansöka om 
det. Ansökan görs senast 4 veckor innan och är bindande. Avgiften beräknas på varje 
påbörjad vecka oavsett antalet närvarodagar. 

Gräns vid frånvaro Vid ledighet/uppehåll i placering ska vårdnadshavare meddela datum när barnet 
kommer tillbaka. Vårdnadshavare kan begära uppehåll från barnets plats med 
bibehållen placering i högst 3 kalendermånader.  

Avgift tas ut under tiden för uppehållet i placeringen.  

Rektor eller enhetschef Förskolechef, enhetschef, rektor avslutar platsen om barnet inte 
återkommer efter 3 månaders frånvaro.   

Beslut om undantag från gränsen på 3 månader kan endast medges i undantagsfall när 
det föreligger särskilda skäl, exempelvis medicinska. En sammanvägd bedömning görs 
i det enskilda fallet.  

Force majeure   

 

Förskola & Grundskola har rätt att stänga verksamheten om det finns risk för barns 
hälsa att hålla den öppen, t.ex. vid brand, sjukdomsspridning och hot. 

I sådant fall ska Förskola & Grundskola i skälig utsträckning erbjuda barnen 
alternativa placeringar, beroende på varaktigheten och omfattningen av stängningen. 
Kostnadsersättning för eventuell merkostnad som orsakas med anledning av detta 
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ersätts ej. Avgiftsreducering medges ej, vare sig vid alternativ placering eller 
stängning.   

  

Avgift vid 
stängning av 
förskola, fritidshem 
eller pedagogisk 
omsorg för att 
förhindra 
smittspridning (lag 
2020:148 samt 
förordning 
2020:115) 

Vid sammanhållande stängning om minst fyra dagar reduceras barnomsorgsavgift från 
dag fem motsvarande 1/30 av avgiften per dag. Reduceringen kommer att justeras på 
kommande faktura för de vårdnadshavare som berörs. 

 
Avgiftsreduceringen gäller från och med 1 januari 2021.  

 

Detta regelverk tillämpas tillfälligt och avser stängningar till följd av lagstiftning för att 
förhindra smittspridning i och med Covid-19.  

Beslutad 2021-04-21 § 55 dnr 2021-00502 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Regler för skolskjuts för förskoleklass, grundskola och grundsärskola 
 

Förslag till beslut i nämnden för Förskola & Grundskola 
Regler för skolskjuts för förskoleklass, grundskola och grundsärskola antas.  

Riktlinjer för skolskjuts läsåret 21/22 upphör att gälla.  

Sammanfattning av ärendet 
Utifrån en översyn av skolskjutsreglerna har ett förslag till reviderat styrdokument tagits fram. 
Nämnden för Förskola & Grundskola fullgör enligt reglementet kommunens uppgifter utifrån 
skollagen där även skolskjutsreglerna finns. Skollagens regler är inte så detaljerade och därmed 
behöver kommunen fatta egna beslut om vissa gränsdragningar och hur skolskjuts ska tillhandahållas.   
Revideringen omfattar främst förtydliganden men även en möjlighet att i vissa situationer kunna göra 
ändringar i färdmedel under pågående läsår.   

Beslutsunderlag 
FG Myndighet & Stöds tjänsteskrivelse, 2021-01-04 

Förslag till Regler för skolskolskjuts för förskoleklass, grundskola och grundsärskola 

Beslutet skickas till 
- 

Beskrivning av ärendet 
Utifrån kommunens riktlinjer för styrdokument har benämningen ändrats från riktlinje till regler då 
dokumentet till stora delar omfattar olika gränsdragningar. Ändrad text framgår med blå färg i 
dokumentet. Förtydliganden har också gjorts i texten på vissa ställen. Det har under året konstaterats 
att det kan uppkomma situationer där förändringar av skolbussturernas sträckning kan behöva ske 
under pågående läsår. Det bör i dessa fall vara möjligt att kunna ändra med vilket färdmedel en elev får 
skjuts till skolan med. Elever som beviljats linjetrafik ska i dessa situationer istället kunna få 
skolbusskort eftersom ny sträckning medger detta. Detta har formulerats i reglerna och ett förbehåll 



 KUNGSBACKA KOMMUN 
 2 (2) 

 

om detta kommer att utformas i skolskjutsbesluten. Skrivningen som gäller extrema förhållanden har 
utgått i kommunfullmäktiges nya övergripande regler för skolskjuts och istället inarbetats i nämndens 
regler. 

 

Maria Andersson     Frida Byrsten 

Förvaltningschef     Verksamhetschef Myndighet & Stöd 



 

 

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

 

  
Regler för skolskjuts 
För förskoleklass, grundskola och grundsärskola 

 

  
 

  



  Sida 2 av 8 

  

Regler för skolskjuts 

Innehåll 

Definition ............................................................ 3 

Ansökan ............................................................... 3 

Rätt till skolskjuts .................................................. 3 

1. Färdvägens längd ................................................. 3 

2. Trafikförhållanden ............................................... 4 

3. Funktionsnedsättning.............................................. 4 

4. Annan särskild omständighet ....................................... 4 

Olika typer av skolskjuts.............................................. 4 

Upphandlad skolbuss ................................................ 4 

Linjetrafik ........................................................ 4 

Personbil .......................................................... 4 

Självskjuts ........................................................ 5 

Beslut om skolskjuts .................................................. 5 

Fritidshem ............................................................ 5 

Väntetider ............................................................ 5 

Växelvis boende ....................................................... 6 

Val av annan kommunal skola, fristående skola eller skola i annan kommun6 

Resa i mån av plats på skolbussar ...................................... 6 

Skolskjuts för elever som flyttar ...................................... 6 

Lovskola .............................................................. 6 

Förlorade busskort .................................................... 7 

Beslutets giltighetstid och ändrat behov ............................... 7 

Modersmålsundervisning ................................................ 7 

Kolla särskola ........................................................ 7 

Assistans under resa .................................................. 7 

Vid extrema förhållanden............................................... 7 

 

  



  Sida 3 av 8 

  

Regler för skolskjuts 

 

 

Definition 

Skolskjuts är kostnadsfri transport av elev från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där 

utbildningen bedrivs och tillbaka. Rätten till skolskjuts i Kungsbacka kommun är reglerad i Skollagen 

(2010:800), av kommunfullmäktige beslutade styrdokument kring skolskjuts samt i detta dokument. 

Skolskjuts gäller inte till eller från fritidshemmet eller resor under skoldagen. Ytterligare bestämmelser finns 

i Skolskjutsförordningen (1970:340). 

Ansökan 

För alla elever som är i behov skolskjuts måste vårdnadshavaren ansöka om detta. Ny ansökan görs för 

varje läsår. Inför nytt läsår fastställs en ansökningsperiod för skolskjuts. För att garantera beslut innan 

terminsstart behöver vårdnadshavarens ansökan om skolskjuts inkomma inom utsatt tid. Ansökningar som 

inkommer för behov som uppstår under pågående läsår handläggs löpande.  

För elever som är inskrivna på Kolla särskola gäller annan rutin. 

Rätt till skolskjuts 

Rätten till skolskjuts regleras huvudsakligen i Skollagen (9 kap. §15b-15d, 10 kap. §32-33, 11 kap. §31-32). 

Skolskjuts är en rättighet för elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskolan som går i den skolenhet 

där kommunen har reserverat plats för eleven och som uppfyller skollagens förutsättningar för att beviljas 

skolskjuts.  

Bedömningen om elevens rätt till skolskjuts ska enligt skollagen baseras på något av följande:  

1. Färdvägens längd  

2. Trafikförhållandena  

3. Funktionsnedsättning  

4. Annan särskild omständighet  

 

1. Färdvägens längd 

Vilket avstånd som ger rätt till skolskjuts bestäms av varje enskild kommun. Inom Kungsbacka kommun 

gäller följande generella avståndsgränser: 

• 2 km för elever i förskoleklass - årskurs 3  

• 3 km för elever i årskurserna 4-5  

• 4 km för elever i årskurserna 6-9 

Beräkning av avstånd görs med GIS-kartmaterial. I de avståndsberäkningar som görs ingår en bedömning av 

trafikförhållandena.   

De generella avståndsgränserna används främst för att avgöra om en elev är berättigad till skolskjuts 

utifrån avståndet mellan hemmet och skolan. Avståndsgränserna används också för att bedöma vilka 

hållplatser som en elev kan anvisas till. 

Följande gäller vid bedömning och mätning av färdvägen 

 Avståndet mäts från en punkt på vägen utanför bostaden till infarten till skolan eller gränsen till 

skolans fastighetsområde. 

 Kommunen får anvisa alla vägar där allemansrätten råder.  

 Mätning sker enligt samma metod för alla inkomna ansökningar. 
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2. Trafikförhållanden 

Vid bedömningen av vad som är en trafiksäker färdväg utgår alltid bedömningen utifrån vad som är en 

trafiksäker väg för en gångtrafikant. Föräldraansvaret innefattar att följa barnet till hållplats eller skola. Det 

är även vårdnadshavarens ansvar att barnet utrustas med reflexväst och ficklampa. Det finns inget krav på 

att anvisad färdväg ska vara utrustad med belysning eller att den är vinterväghållen. 

I bedömningen av trafiksäkerheten ska även elevens trafikmognad tas i beaktning. Eleven förväntas 

generellt ha en trafikmognad och klara en komplicerad trafikmiljö vid tolv års ålder.   

Förvaltningen för Teknik i bistår förvaltningen för Förskola & Grundskola i bedömning av 

trafikförhållandena. 

Vinterskolskjuts   
I det fall en elev genom dom i förvaltningsrätten har beviljats rätt till vinterskolskjuts kommer eleven att 

erhålla skolskjuts under hela läsåret. 

3. Funktionsnedsättning 

Vissa elever med funktionsnedsättning har rätt till skolskjuts även om färdvägens längd och 

trafikförhållanden inte medger skolskjuts. Med funktionsnedsättning menas en sådan nedsättning som 

påverkar elevens möjlighet att ta sig säkert till skolan och/eller hur nedsättningen förhindrar eleven att ta 

sig till skolan. Bedömningen ska ske utifrån elevens funktionsnedsättning i relation till den anvisade 

färdvägen.  

Vid inkommen ansökan ska rektor på den skola eleven går på, bifoga ett utlåtande om elevens 

funktionsnedsättning berättigar till skolskjuts enligt skollagen. Läkarintyg kan begäras av 

skolskjutshandläggare. 

4. Annan särskild omständighet 

I vissa särskilda fall kan kommunen fatta beslut om rätt till skolskjuts trots att ingen av ovanstående 

omständigheter är uppfyllda. Exempelvis när en elev har råkat ut för en olycka och elevens egna eller 

huvudmannens kollektiva olycksförsäkring inte täcker transportkostnaderna.  

En särskild omständighet kan antingen vara en enskild orsak eller en kombination av orsaker som var och 

en för sig inte är tillräckligt skäl för skolskjuts men som tillsammans bildar en särskild omständighet som 

berättigar till skolskjuts. 

Olika typer av skolskjuts 
Upphandlad skolbuss 

Skolskjuts erbjuds med skolbuss eller linjetrafik. Skolbussar stannar ofta på upphämtnings- och 

avlämningsplatser som inte linjetrafiken gör. Om skolan har utfärdat busskort är eleven skyldig att ha med 

sig busskortet vid alla resor. 

I den mån det är möjligt erbjuds elever som går på anvisad skola i första hand skolskjuts med upphandlade 
skolbussar. Dessa stannar ofta på upphämtnings- och avlämningsplatser som inte linjetrafiken gör. Eleven 
är skyldig att ha med sig giltigt färdbevis vid alla resor.  
 
Linjetrafik 

I andra hand erbjuds skolskjuts med linjetrafik. Detta innebär att eleven får ett västtrafikkort som gäller 

under skoltid inom kommunens gränser. Eleven är skyldig att ha med sig västtrafikkortet vid alla resor. 

Västtrafiks resevillkor gäller.  

Personbil 

I tredje hand erbjuds skolskjuts med personbil (taxi). Skolskjuts med personbil kan ges om: 
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 Avståndet mellan hemmet och närmaste upphämtnings- och avlämningsplats för skolbuss eller 

linjetrafik överstiger avståndsgränsen. Kungsbacka kommun tillämpar samma avståndsgränser till 

hållplats som mellan hemmet och skolan.  

 Eleven har en funktionsnedsättning som omöjliggör skolskjuts med skolbuss eller linjetrafik. 

 Eleven är berättigad till skolskjuts utifrån trafikförhållanden och ingen annan typ av skolskjuts är 

möjlig.  

 Eleven är berättigad till skolskjuts utifrån annat särskilt skäl och ingen annan typ av skolskjuts är 

möjlig.  

Reglerna för transport med personbil (taxi) likställs med skolskjuts med buss. Det innebär bland annat: 

 Resan samplaneras med andra och eleven kan behöva samåka i personbilen med andra elever. 

Detta även om väntetider uppstår och restiden förlängs. 

 Avresetiden bestäms utifrån trafikplanering och skolans ramtider. Vårdnadshavaren har ingen rätt 

att bestämma tid.  

 Det är vårdnadshavarens ansvar att eleven befinner sig på upphämtningsplatsen på utsatt tid.  

 Missar eleven skolskjutsen är det vårdnadshavarens ansvar att eleven kommer till skolan. 

 Upphämtnings- och avlämningsplats i anslutning till hemmet ska vara inom avståndskravet för 

skolskjuts. Elev kan vara anvisad till annan upphämtnings- och avlämningsplats än bostaden. 

 Skolskjuts med personbil kan erhållas för en del av sträckan om annan skolskjuts kan transportera 

eleven till och från skolan resterade sträcka. 

 Behövs extra utrustning för transporten är det vårdnadshavarens ansvar att detta finns tillgängligt.  

 Vid inställda lektioner kommer inte skolskjuts att avgå tidigare.  

Självskjuts 

Om upphandlad skolskjuts, linjetrafik eller skolskjuts med personbil inte är möjligt i det enskilda fallet kan 

vårdnadshavare ansöka om självskjuts. Detta innebär att vårdnadshavare eller någon av vårdnadshavaren 

utsedd person tar över det dagliga ansvaret för att eleven kommer till och från skolan. Ansvarig person får 

ersättning för självskjuts motsvarande det belopp som kan utges som skattefri milersättning. Ersättningen 

betalas ut i efterhand efter inkommen körjournal. 

Eftersom trafiken inte betraktas som yrkesmässig räcker det att föraren uppfyller samma krav som vid 

framförandet av personbil. Fordonet behöver inte vara lämplighetsbesiktigad men måste ha genomgått den 

vanliga kontrollbesiktningen. Passagerarna omfattas av fordonets obligatoriska trafikförsäkring. 

Beslut om skolskjuts  

Kommunen meddelar vilken typ av skolskjuts eleven beviljas. Kommunen förbehåller sig rätten att ändra beslut 

om typ av färdsätt under pågående läsår. Detta skulle exempelvis kunna ske vid förändrad rutt för skolskjutslinje. 

Fritidshem 

Enligt skollagen gäller skolskjuts endast till och från skolpliktig undervisning och aldrig till eller från 

fritidshemmet. Detta innebär att: 

 Elev som nyttjar fritidshem både före och efter skolan, är inte berättigad till skolskjuts i någon riktning.  

 De dagar eleven nyttjar fritidshem på morgonen saknar eleven rätt till skolskjuts till skolan. 

 De dagar eleven nyttjar fritidshem på eftermiddagen saknar eleven rätt till skolskjuts från skolan. 

Väntetider 

En elev som åker med skolskjuts kan förvänta sig väntetider. Vad som är rimlig väntetid för en elev bedöms 

av kommunen i varje enskilt fall. Skolan har ansvar för eleven mellan skoldagens slut och avgångstiden. Om 

skolan för att uppfylla sitt tillsynsansvar behöver placera elever på fritidshem ska vårdnadshavare betala 

avgift för denna verksamhet och rätten till skolskjuts kvarstår.  
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Växelvis boende 

I vissa fall vid gemensam vårdnad anses eleven ha två bostadsadresser, växelvis boende. Bedömning av 

elevens rätt till skolskjuts ska göras med utgångspunkt i elevens båda bostadsadresser. Förutsättningen är 

att båda bostadsadresserna är belägna inom Kungsbacka kommun och att det växelvisa boendet bygger på 

ett fast och varaktigt arrangemang och är likvärdigt fördelat på de båda adresserna. Färdbevis utfärdas för 

linjetrafik om en eller båda bostadsadresserna medger rätt till skolskjuts utifrån något av skollagens fyra 

bedömningskriterier.  

Kungsbacka kommun har beslutat att utvidga sin skyldighet i förhållande till skollagen och även 

tillhandahålla skolskjuts om: 

 Elevens folkbokföringsadress är inom Kungsbacka kommun och den sekundära adressen är i en 

kranskommun. Dessa elever kan erhålla ett linjetrafikkort till Kungsbackas kommungräns. Kortet 

kan uppgraderas av vårdnadshavare till självkostnadspris om det möjliggör att eleven då kan ta sig 

ända hem till den sekundära adressen.  

Val av annan kommunal skola, fristående skola eller skola i annan kommun  

Kungsbacka kommun har beslutat att utvidga sin skyldighet i förhållande till skollagen och enligt 

tillämpningsanvisningarna beslutade av kommunfullmäktige 2015.  

Väljer en elev att gå på en annan skola i kommunen, med kommunal eller fristående huvudman, än den 

reserverade skolan som eleven blivit placerad på, kan eleven ändå ha rätt till skolskjuts. Eleven ska uppfylla 

kraven för skolskjuts till vald skola enligt skollagens regler avseende färdvägens längd, trafikförhållanden, 

funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet. Rätten till skolskjuts till vald skola är begränsad till 

att eleven får ett terminskort för den ordinarie linjetrafiken och särskilt anordnad skolskjuts med taxi är 

inte aktuellt. Elev som valt skolgång i annan kommun får terminskort till Kungsbackas kommungräns. 

Vårdnadshavare kan uppgradera detta kort till självkostnadspris i samband med ansökan om skolskjuts.  

Resa i mån av plats på skolbussar 

Elever i förskoleklass och grundskola som inte är berättigade till skolskjuts kan få resa med kommunens 

upphandlade skolbussar kostnadsfritt i mån av plats. Inga avvikelser får göras vad avser tider eller 

hållplatser i fastställda turlistor för respektive skolbuss. Om det finns risk att skolskjutsberättigade elever 

inte får plats på en viss linje ska skolan utfärda färdbevis för skolbuss och informera om att resa i mån av 

plats inte gäller på berörd linje. Om det finns risk att alla elever inte får plats på en viss linje har elever med 

färdbevis för skolbuss förtur att åka med på berörd linje. 

Vid resa från skolan är det skolans ansvar att skolskjutsberättigade elever får stiga på först. Om det sedan 

finns plats kan icke-skolskjutsberättigade elever åka med. Yngre elever ska prioriteras före äldre elever.  

Skolskjuts för elever som flyttar 

En elev har rätt att gå kvar sista årskursen om det bara är den som återstår efter att eleven flyttat. Detta 

gäller även när en elev flyttar under årskurs åtta eller under sommaren mellan årskurs åtta och nio. 

Bedömningen av skolskjuts ska då göras mellan den nya adressen och skolan som eleven går på. Elevens 

nya hemkommun ska ombesörja att skolskjuts ges. 

Lovskola 

Elev som går på den för huvudmannen obligatoriska lovskolan kan enligt skollagen ha rätt till skolskjuts. Vid 

beräkning av avstånd ska detta beräknas mellan folkbokföringsadressen och den skola där lovskolan 

genomförs.  

 Kungsbacka har valt att utöka rätten till skolskjuts till att omfatta de elever som går på en för 

kommunen icke obligatorisk lovskola. Eleven ska uppfylla avståndskravet till den skola där lovskolan 

genomförs. Färdbevis utfärdas för linjetrafik. 
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Förlorade busskort 

Om linjetrafikkoret är förlorat ska det gamla kortet spärras och ett nytt beställas till eleven. För elever i 

årskurs F-3 utgår ingen avgift. Avgift för förlorat busskort utgår för elever som går i årskurs 4-9. 

Avgiftsbefrielse kan prövas i enskilda fall. Skolan kan utfärda ett tillfälligt busskort till dess att det nya har 

kommit.  

Om busskort för skolbuss har förlorats ska nytt utfärdas utan kostnad.  

Beslutets giltighetstid och ändrat behov  

Beslut om skolskjuts fattas för ett läsår i taget om inget annat anges i beslutet. Besluten fattas med 

återkallelseförbehåll och kan därför ändras av säkerhetsskäl eller om beslutet baserades på vilseledande 

information. Om förutsättningarna som låg till grund för beslutet ändras under året kan rätten till skolskjuts 

upphöra. Vårdnadshavaren ska meddela skolskjutshandläggare om de skäl som angavs i ansökan för 

skolskjuts har förändrats så att en ny prövning kan göras.  

Modersmålsundervisning 

För elever som har modersmålsundervisning kan transport mellan undervisningslokalen och elevens hem 

omfattas av skolskjuts. Vid bedömning av rätt till skolskjuts ska förhållandena mellan undervisningslokalen 

och elevens hemadress bedömas enligt skollagens fyra bedömningskriterier.  

Transporten mellan skolan och undervisningslokalen är skolans ansvar och är inte att definiera som 

skolskjuts.  

Transport till och från modersmålsundervisning hanteras av enheten för flerspråkigt lärande, EFL. 

Kolla särskola 

För elever som går på Kollaskolans särskola behöver ingen årlig ansökan ske. Rektorn gör löpande en 

individuell bedömning som kan förändras över tid. Läkarintyg kan efterfrågas vid behov.  

Grundregeln för all skolskjuts är att den ska samordnas med andra skolskjutsberättigade.  

Assistans under resa 

Inom ramen för skolskjuts finns ingen möjlighet till assistans annan än den som föraren kan erbjuda. För 

ytterligare assistans ska vårdnadshavaren ansöka om färdtjänst. 

Vid extrema förhållanden 

Vid vissa förhållanden som oframkomligt väglag eller andra extraordinära omständigheter kan kommunen 

inte garantera att skolskjuts kan utföras i enlighet med vad som beslutats. Kommunen informerar om detta 

så snart det är aktuellt via lämplig kanal som hemsida och verksamhetssystem. Vårdnadshavaren behöver 

meddela skolan om eleven blir hemma när vårdnadshavaren inte kan lösa transporten på annat sätt. Om 

skolskjuts måste ställas in efter skoldagens slut ansvarar rektor för att personal finns kvar på skolan till dess 

alla elever har hämtats. Vid inställd skolskjuts efter skoldagens slut är det vårdnadshavares ansvar att ordna 

skjuts för eleven.  

I dessa fall utgår inte ersättning till elev eller vårdnadshavare.   
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Regler för skolskjuts 

 

 

Beslutad av: Nämnden för förskola & Grundskola, 2022-01-19, § XX.  

Gäller från: 1 februari 2022 

Ansvarig förvaltning: Förskola & Grundskola 

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

 Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka 

kungsbacka.se 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Framställan till Kommunfullmäktige om antagande av övergripande regler för 
skolskjuts  
 

Förslag till beslut i Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Övergripande regler för skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskola 
och grundsärskola, daterad 2022-01-04 

Kommunfullmäktige upphäver beslut 2015-03-10 § 32 om Regler för skolskjutsar, daterad 2012-05-23 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Förskola & Grundskola föreslår att kommunfullmäktige fattar beslut om övergripande 
regler för skolskjuts och upphäver tidigare beslut om skolskjutsregler från 2015. Utifrån en 
genomlysning av gällande regelverk har ett nytt förslag tagits fram. Förslaget innebär ingen påverkan i 
form av inskränkta eller utökade rättigheter gällande skolskjuts utan syftar till att tydliggöra att 
kommunfullmäktiges regelverk omfattar vissa övergripande principiella frågor. Nämnden för Förskola 
& Grundskola fattar i övrigt beslut om styrande dokument gällande skolskjuts utifrån skollagen.   
 
Bedömningen om rätt till skolskjuts utgår från skollagen och där anges att en elev i förskoleklass, 
grundskola eller grundsärskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats 
i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts 
behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon 
annan särskild omständighet. Elevens hemkommun ansvarar för att skolskjuts ordnas och behöver anta 
styrande dokument som reglerar olika principer för skolskjutsen i den egna kommunen exempelvis 
gällande vilka avstånd mellan hem och skola som ska utgöra grund för skolskjuts. Kungsbacka 
kommun har sedan många år erbjudit en utökad möjlighet till skolskjuts i förhållande till skollagen.  
 

Beslutsunderlag 
FG Myndighet & Stöds tjänsteskrivelse, 2021-12-30 

Protokollsutdrag KF § 32 Översyn av skolskjutsregler, 2015-03-10 

Regler för skolskjuts, 2012-05-23 
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Tillämpningsanvisningar till regler för skolskjuts, 2013-12-04 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 
Nämnden för Förskola & Grundskola föreslår att kommunfullmäktige fattar beslut om övergripande 
regler för skolskjuts och upphäver tidigare beslut om skolskjutsregler från 2015. Utifrån en 
genomlysning av gällande regelverk har ett nytt förslag tagits fram.  
 
Kommunfullmäktige i Kungsbacka kommun, fattade 10 mars 2015 beslut om regler för skolskjuts med 
tillhörande tillämpningsanvisningar. Kommunfullmäktige beslutade då även att nämnden för Förskola 
& Grundskola fortsättningsvis skulle fatta beslut om ändringar i tillämpningsanvisningarna. Detta har 
skett genom att nämnden fattat beslut om riktlinjer för skolskjuts.  
 
I förslaget kring övergripande regler för skolskjuts har de tidigare fastställda principerna i 
Skolskjutsreglementet för rätt till skolskjuts inarbetats. Kommunfullmäktige beslutade 2015 även om 
tillämpningsanvisningar vilka reglerade en utökad rätt för skolskjuts vid växelvis boende där ena 
vårdnadshavaren bor i annan kommun och dessa har också inarbetats i förslaget. De övergripande 
reglerna omfattar avståndsgränser, utökad rätt till skolskjuts vid växelvis boende och vid val av skola 
samt möjlighet att åka med i mån av plats. Avståndsreglerna kvarstår som tidigare och 
överensstämmer med många andra kommuner.  
 
Utifrån att kommunfullmäktige tidigare beslutat om att utöka elevers rätt till skolskjuts i förhållande 
till skollagen bedöms det som lämpligt att kommunfullmäktige fortsättningsvis ska vara beslutsinstans 
för dessa övergripande principer. Nämnden för Förskola & Grundskola ska utifrån reglementet 
fullgöra kommunens åtaganden enligt skollagen där också skolskjutsrättigheterna finns. Nämnden har 
därmed mandat att fatta beslut om styrande dokument som behövs för att tillhandahålla skolskjuts. Hur 
skolskjutshandläggning och planering sker förändras över tid i och med exempelvis förändringar i 
rättspraxis, administrativ organisation och utveckling av tekniskt stöd. Det är därmed lämpligt att 
kommunfullmäktiges övergripande regler främst omfattar övergripande principiella frågor och 
nämnden för Förskola & Grundskola beslutar om styrdokument vilka mer i detalj reglerar 
tillämpningen av lagstiftningen och praktiskt genomförande.   
 
Bedömningen om rätt till skolskjuts utgår från skollagen (9 kap. 15 b-d §§, 10 kap 32-33 §§, 11 kap 
31-32 §§) och där anges att en elev i förskoleklass, grundskola eller grundsärskola med offentlig 
huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där 
utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, 
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trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. 
Lagregleringen kring skolskjuts är inte särskilt detaljerad utan det är i många delar upp till varje 
kommun att besluta om hur rätten till skolskjuts ska uppfyllas. Det har också över tid utvecklats en 
rättspraxis på området. 
 
Idag kan skolskjuts ske genom upphandlade skolbussar, ordinarie linjetrafik, personbil (taxi) eller i 
undantagsfall genom självskjuts. Planeringen och transporter sker genom externa parter på uppdrag av 
kommunen. Budgeten för skolskjuts var tidigare fördelad mellan kommunstyrelsen och nämnden för 
Förskola & Grundskola men ingår idag i sin helhet i nämndens budget.   
 
Skollagen sätter upp regler för att värna både elevers rätt att gå på en skola nära sitt hem men även 
rätten för vårdnadshavare att välja skola för sina barn. Skollagen säkerställer i första hand att elever 
kan ta sig till sin av kommunen anvisade skola som normalt ligger nära elevens hem. Elevens rätt till 
skolskjuts är begränsad till den anvisade skolan då det annars skulle innebära en allt för betydande 
kostnad för det allmänna att erbjuda skolskjuts till valfri skola. Kommunen ska dock erbjuda skolskjuts 
även till annan skola än den av kommunen anvisade om detta kan ske utan ekonomisk eller 
organisatorisk svårighet. I praktiken innebär det att om kostnaden för skolskjuts överstiger den som 
eleven hade haft för skolskjuts till sin anvisade skola så har kommunen ingen skyldighet att erbjuda 
skolskjuts. Har eleven exempelvis inte uppnått avståndskraven mellan hem och sin anvisade skola har 
hen inte heller rätt till skolskjuts till den valda skolan även om det är ett betydande avstånd. 
Kommunen kan fatta beslut om generösare regler än lagstiftningen. Elever har i många år i 
Kungsbacka kommun kunnat beviljas linjetrafikkort om avståndskraven till vald skola har uppfyllts 
även om det innebär en merkostnad i förhållande till anvisad skola. På detta sätt underlättas för fler 
familjer att aktivt kunna välja skola. Rätten är dock begränsad till linjekort på lokaltrafiken inom 
kommungränsen då en utökning till andra färdslag eller kommuner har bedömts innebära en allt för 
stor ekonomisk och organisatorisk påverkan.  
 

 

 

Maria Andersson    Frida Byrsten 

Förvaltningschef    Verksamhetschef Myndighet & Stöd 
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Övergripande regler för 

skolskjuts för elever i 

förskoleklass, grundskola 

och grundsärskola 
 

Detta övergripande regelverk anger vad 

som gäller i Kungsbacka kommun utöver 

vad som framgår av bestämmelserna i 

skollagen. 
 

Nämnden för Förskola & Grundskola fullgör enligt reglementet kommunens åtaganden enligt 
skollagen och kan därmed fatta beslut om kompletterande regler och tillämpningsanvisningar för 
skolskjuts.  
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Övergripande regler för skolskjuts för elever i 

förskoleklass, grundskola och grundsärskola 

1. Förutsättningar 
Enligt skollagen (SFS 2010:800 9 kap 15 b-d § och 21 a §, 10 kap 32-33 §§ och 40 §, 11 kap 31-32§§ och 39 
§) kan elev i förskoleklass, grundskola och grundsärskolan ha rätt till kostnadsfri skolskjuts om sådan behövs 
med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning hos elev eller andra 
omständigheter. Skolskjutsen avser transport av elev från en plats i anslutning till elevens hem till den plats 
där undervisningen bedrivs och tillbaka. Det är elevens hemkommun som ska ombesörja att skolskjuts 
anordnas.  

Skolskjuts omfattar inte resor som sker under skoldagen eller till eller från fritidshem och elevens hemadress.  

För att elev ska bli beviljad skolskjuts av Kungsbacka kommun är grundförutsättningen att eleven är 
folkbokförd i kommunen. En elev har enligt skollagen rätt till skolskjuts till den skola som kommunen 
anvisar eleven till och som i normalfallet ligger nära hemmet.  

Skolskjuts kan ske och beviljas för resor med upphandlad skolbuss, ordinarie linjetrafik, personbil (taxi) och 
i enskilda fall genom självskjuts.  

 

2. Rätt till skolskjuts 
 

Färdvägens längd 

Avståndsgränser för att vara skolskjutsberättigad: 

Årskurs F-3: 2 km 

Årskurs 4-5: 3 km 

Årskurs 6-9: 4 km 

 

Rätt till skolskjuts vid växelvis boende 

Elever till vårdnadshavare med delad vårdnad kan bo växelvis på två olika adresser. För att bedömas ha rätt 
till skolskjuts från båda adresserna ska boendet bygga på ett fast och varaktigt arrangemang och vara 
likvärdigt fördelat på de båda bostadsadresserna, till exempel boende varannan vecka på respektive adress. 
För elever som har delat boende kan skolskjuts beviljas för tid som eleven bor hos den vårdnadshavare där 
kriterierna för skolskjuts uppfylls. Grundförutsättningen är att båda vårdnadshavarna är folkbokförda i 
Kungsbacka kommun.  

I Kungsbacka kommun är möjligheten till skolskjuts utvidgad i förhållande till skollagen för elever med 
växelvis boende där ena vårdnadshavaren bor i en kranskommun. Förutsättningen är att eleven är 
folkbokförd i Kungsbacka kommun. Om avståndsgränsen uppfylls för resa till alternativadressen kan eleven 
beviljas linjetrafikkort som gäller inom Kungsbacka kommun. 

 

Rätt till skolskjuts vid val av annan kommunal skola, friskola 

eller skola i annan kommun 

Vårdnadshavare får fritt välja kommunal skola åt sina barn under förutsättning att plats finns och att ingen 
annan elevs berättigade krav på en skolplats nära hemmet åsidosätts. Kommunen är enligt skollagen inte 
skyldig att tillhandahålla skolskjuts för elever som valt en annan skola än den som kommunen skulle ha 
placerat dem på om det innebär ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen.  

I Kungsbacka kommun är möjligheten till skolskjuts utvidgad i förhållande till skollagen för elever som valt 
annan kommunal skola, skola med fristående huvudman eller skola i annan kommun. 
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Övergripande regler för skolskjuts för elever i 

förskoleklass, grundskola och grundsärskola 

Barn till vårdnadshavare som valt en annan skola än den kommunen skulle ha placerat dem på, kan beviljas 
skolskjuts om kraven på färdvägens längd är uppfyllda. Rätten är begränsad till skolskjuts med linjetrafik 
inom Kungsbacka kommuns gränser.  

Elever som valt en skola i en annan kommun kan beviljas skolskjuts i form av linjetrafikkort som gäller fram 
till kommungränsen. 

Om inte ordinarie linjetrafik finns att tillgå eller att andra omständigheter föreligger, ska kommunen i de fall 
då det kan ske utan organisatoriska- eller ekonomiska svårigheter även anordna kostnadsfri skolskjuts genom 
annat färdsätt.  
 

Rätt till att åka med i mån av plats 

Om en skolbuss har plats kan även elever som inte beviljats skolskjuts med skolbuss få åka med. Det kan 
dock finnas skäl att begränsa rättigheten utifrån exempelvis säkerhetsskäl.  
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Övergripande regler för skolskjuts för elever i 

förskoleklass, grundskola och grundsärskola 

 

 

Beslutad av: 

[Klicka och skriv beslutsinstans, datum och paragraf] 

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

Ansvarig förvaltning: [Klicka och skriv] 

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/


 
 
 

 
Kungsbacka 

 
 

Skolskjutsreglemente i Kungsbacka kommun 
 

Rätten till skolskjuts regleras huvudsakligen i Skollagen (10 kap. §32-33). Skolskjuts 
är en rättighet för de elever i grundskola, särskola och gymnasiesärskola med 
offentlig huvudman som går i den skolenhet där kommunen har placerat dem och 
som uppfyller skollagens förutsättningar för att beviljas skolskjuts (huvudregeln). 
Utgångspunkten för bedömningen av om rätt till skolskjuts föreligger är: 

 

• Färdvägens längd 

• Trafikförhållandena 

• Funktionsnedsättning 

• Annan särskild omständighet 
 
 

Elev i grundskola och grundsärskola som har Kungsbacka kommun som 
hemkommun har rätt till skolskjuts i enlighet med gällande författningsbestämmelser 
och detta skolskjutsreglemente. Med hemkommun avses den kommun som eleven är 
folkbokförd i. 

 
Färdvägens längd 
Elever har rätt till skolskjuts om de har det avstånd som krävs från hemmet till skolan 
eller från hemmet till närmaste hållplats: 

 
• 2 km för förskoleklass - årskurs 3 
• 3 km för årskurserna 4-5 
• 4 km för årskurserna 6-9 

 
För varje kommunal grundskola finns det kartor som visar avståndsgränserna. I de 
avståndsberäkningar som gjorts ingår en generell bedömning av trafikförhållandena 
som medför att avståndsgränserna i en del fall är kortare än de angivna 

"-  kilometergränserna. Avståndsbedömning för eleverna görs utifrån att de kan ta sig 
till och från sin ordinarie skola via lokala gator, gång- och cykelvägar som bedömts 
vara trafiksäkra. För elever i förskoleklass-åk 3 beräknas avståndet utifrån att de inte 
ska cykla eller gå efter allmän väg. 

 
Kartorna fastställs av Nämnden för Förskola & Grundskola och utgår från 
fullmäktiges skolskjutsreglemente med fastställda generella avståndsgränser. 

 
1 (2) 

 
Datum 

2012-05-23 

 
 
 
 

 

 
 

N 
0 
0 

 
(0  
0 
0 
N 
å 
,...: 
> 

0 

m 
:::> 
:<'. 

 
 

lL 
"§ 

Förskola & Grundskola 
Magnus Fogelblad Utvecklingsledare 
Direkt 0300 - 83 52 96 

 
magnus.fogelblad@lcung sbacka.se 

Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

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

forskola.grundskol a@kungsbacka .se 
www.kungsbacka.se 
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Fritidshem 
Elever inom fritidshemsverksamhet är inte berättigade till skolskjuts. 

 
Växelvis boende 
I vissa fall vid gemensam vårdnad anses eleven ha två bostadsadresser, växelvis 
boende. Bedömning av elevens rätt till skolskjuts ska göras med utgångspunkt i 
elevens båda bostadsadresser. Förutsättningarna för växelvis boende är att båda 
bostadsadresserna är belägna inom Kungsbacka kommun och boendet bygger på ett 
fast och varaktigt arrangemang och är likvärdigt fördelat på de båda adresserna, till 
exempel boende varannan vecka på respektive adress. Färdbevis utfärdas för  
linjetrafik. 

 
Val av annan kommunal skola, friskola eller skola i annan kommun 
Elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha 
placerat dem är berättigade till skolskjuts om de uppfyller skollagens krav på 
skolskjuts och om skolskjuts kan anordnas av kommunen utan organisatoriska eller 
ekonomiska svårigheter. Rätten till skolskjuts är begränsad till att eleven får ett 
terminskort för den ordinarie linjetrafiken. Elev som valt skolgång i annan kommun, 
får terminskort till Kungsbacka kommungräns. 

 
Resa i mån av plats 
Finns plats i skolbuss kan elever, som inte är skolskjutsberättigade, få åka med 
kostnadsfritt. Bussarna får inte överskrida det personantal de är registrerade för och 
elever ska ha sittplats. Det kan innebära att i möjligheten att resa i mån av plats vid 
behov kan begränsas. 

 
Vid extrema förhållanden 
Vid vissa förhållanden som oframkomligt väglag eller andra extraordinära 
omständigheter kan kommunen inte garantera att skolskjuts kan utföras i enlighet 
med vad som beslutats. Kommunen informerar om detta så snart det är aktuellt på 
kommunen webbplats. I dessa fall utgår inte ersättning till eleven och dennes 
vårdnadshavare. 



 
 

 
Kungsbacka 

 
 

Tillämpning av skolskjutsreglemente i Kungsbacka kommun 
 
 

Skolans ramschema för skolskjuts 
Grundskolorna ska anpassa sin schemaläggning utifrån det ramschema för 
skolskjutsen som finns. Ramschemat anger de start- och sluttider som gäller för 
respektive skolan och som skolskjutsplaneringen utgår ifrån. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

\... 

Rutin för beviljande av skolskjuts 
Elever som är skolskjutsberättigade enligt kommunens skolskjutsregler får färdbevis 
vid terminsstart utan särskild ansökan. I de fall där det både finns särskilt anordnad 
skolskjuts, skolbuss, och linjetrafik ska färdbevis för skolbussarna utfärdas. De 
elever som beviljas skolskjuts i de kommunala skolorna ska dokumenteras i 
elevregistreringssystemet Procapita. 

 
Ansökan 
Elever som inte får färdbevis men som efterfrågar det kan ansöka om det på särskild 
blankett eller på annat sätt. 

 
Beslut 
Rektor gör en individuell bedömning om elevens egna förutsättningar för att kunna ta 
sig till skolan utifrån skollagens kriterier; hänsyn till färdvägens längd, 
trafikförhållanden, funlctionshinder hos en elev eller någon annan särskild 
omständighet. Samtliga dessa kriterier ska beaktas och framgå av beslutet. Rektor 
kan begära en trafiksäkerhetsbedömning av förvaltningen för Teknik, avdelningen 
för infrastruktur. 

 
Överklagande 
Om vårdnadshavare ansökt om skolskjuts och fått avslag kan beslutet överklagas hos 
allmän förvaltningsdomstol. I beslutet ska det finnas med en 
överklagandehänvisning. Beskrivning av processen för överklagande finns i 
förvaltningslagen. 

 
Särskilt anordnad skolskjuts med taxi 
Beslut om skolskjuts fattas av rektor och det gäller även särskilt anordnad skolskjuts 
med taxi. Blanketten "Beställning och ändring av skolskjutsresor med taxi" ska alltid 
användas när man anmäler ny elev eller behöver ändra tiderna. I övrigt finns det 
särskilt framtagna rutiner som gäller för den särskilt anordnade skolskjutsen med 
taxi, "Skolskjuts med taxi". 
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Kartor för avståndsbedömning 
För varje kommunal grundskola finns det kartor som visar avståndsgränserna. I de 
avståndsberäkningar som gjorts ingår en generell bedömning av trafikförhållandena 
som medför att avståndsgränserna i en del fall är kortare än de angivna 
kilometergränserna. Avståndsbedömning för eleverna  görs  utifrån  att  de kan ta sig 
till och från sin ordinarie skola via lokala gator, gång- och cykelvägar som bedömts 
vara trafiksäkra. För elever i förskoleklass-åk 3 beräknas avståndet utifrån att de inte 
ska cykla eller gå efter allmän väg. Vid förändringar av förutsättningarna för 
avståndsbedömning görs revideringar av avståndsgränserna. Det kan till exempel 
handla om att nya gång- och cykelvägar anläggs eller att en ny 
trafiksäkerhetsbedömning gjorts. Vid revideringar av kartorna fastställs dessa av 
nämnden för Förskola & Grundskola. 

 
Förlorade eller defekta kort 
Om en elev i skolår 4-9 förlorat sitt busskort fattar rektor beslut om utfärdande av 
nytt mot avgift på 200 la. I undantagsfall kan rektor efter individuell prövning 
besluta om avgiftsbefrielse. Vid rektors prövning är det inte familjens 
betalningsförmåga som ska bedömas. För elever i skolår F-3 tas ingen avgift ut. 

 
Trafikförhållanden 
Oavsett avståndsreglerna kan skolskjuts beviljas till följd av bedömning av 
trafikförhållandena. Till stöd för rektors beslut om avsteg från avståndslaavet på 
grund av trafikförhållanden kan en trafiksäkerhetsbedömning begäras av rektor. I 
första hand ska bedömningen göras av kommunens trafikingenjörer, men även 
externa trafiksäkerhetsexperter kan användas. 

 
Funktionsnedsättning 
Vid funktionsnedsättning ska en bedömning göras av hur funktionshindret påverkar 
elevens möjligheter att ta sig till skolan. Till stöd för denna bedömning kan ett 
underlag begäras av rektor från elevens vårdnadshavare, till exempel ett medicinskt 
utlåtande från läkare. Det är rektor som avgör om underlag behöver begäras in. Om 
funlctionsnedsättningen väl känd kan det vara exempel på en situation då underlag 
inte behövs. 

 
Annan särskild omständighet 
Skollagen innehåller även en skyldighet för kommunen att anordna skolskjuts för 
elever på grund av "annan särskild omständighet". Syftet med denna punlct är att 
fånga upp situationer där det framstår som nödvändigt eller motiverat att bevilja  
skolskjuts trots att skolskjuts inte kan beviljas på grund av färdvägens längd, 
trafikförhållandena eller funktionsnedsättning hos elev. Bedömningen görs utifrån de 
förutsättningar som är aktuella i det enskilda ärendet och kopia på beslutet skickas 
till förvaltningen för Förskola & Grundskola. 

 
Fritidshem 
Elever inom fritidshemsverksamhet är inte berättigade till skolskjuts. Elever som är 
skjutsberättigade men har fritidshem både före och efter skoldagen, får inte ett 
färdbevis vid terminsstart. Om eleven vid något eller några tillfällen  under 
skolveckan inte har omsorgsbehov utfärdas lämpligt färdbevis. 
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Växelvis boende 
I vissa fall vid gemensam vårdnad anses eleven ha två bostadsadresser, växelvis 
boende. Om förutsättningar för växelvis boende är uppfyllda ska en bedömning av 
elevens rätt till skolskjuts göras med utgångspunkt i elevens båda bostadsadresser. 
Förutsättningarna för växelvis boende är att båda bostadsadresserna är belägna inom 
Kungsbacka kommun och boendet bygger på ett fast och varaktigt arrangemang och 
är likvärdigt fördelat på de båda adresserna, till exempel boende varannan vecka på 
respektive adress. Färdbevis utfärdas för linjetrafik. Om den ena vårdnadshavaren 
bor i annan kommun får eleven terminskort till Kungsbacka kommungräns. 

 
Val av annan kommunal skola, friskola eller skola i annan kommun 
Väljer en elev att gå på en annan skola i kommunen, med kommunal eller fristående 
huvudman, än den som eleven blivit placerad på, kan eleven ändå ha rätt till 
skolskjuts. Eleven ska uppfylla kraven för skolskjuts till vald skola enligt de 
generella reglerna avseende färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder 
eller annan särskild omständighet. Rätten till skolskjuts är begränsad till att eleven 
får ett terminskort för den ordinarie linjetrafiken och särskilt anordnad skolskjuts 
med taxi är inte aktuellt. Elev som valt skolgång i annan kommun, får terminskort 
till Kungsbacka kommungräns. 

 
Ansökan om skolskjuts lämnas till den skola eleven skulle ha varit placerad vid om 
eleven inte valt skolgång i annan kommun. Vanligtvis den närmaste skolan i 
förhållande till bostaden. 

 
Beslutets giltighetstid och ändrat behov 
Beslut om skolskjuts fattas för ett läsår eller en termin i taget. Förändring av de 
omständigheter som legat till grund för skolskjutsbeslutet kan komma att ändra 
beslutet. Den enskilde eleven och dennes vårdnadshavare ska informeras om att de 
omgående skall anmäla till kommunen om de förutsättningar som låg till grund för 
kommunens beslut att bevilja skolskjuts förändrats. 

 
Resa i mån av plats 
Möjligheten får inte innebära att skjutsberättigade elevers rätt till skolskjuts  
åsidosätts på grund av att de stiger på längre fram längs en busslinje. Uppstår denna 
typ av situation kan i resor mån av plats behöva begränsas på aktuell linje. 

 
Färdbevis 
Elever ska kunna visa upp giltigt färdbevis vid resa med linjebussar eller skolbussar. 
Den skola eleven går på hanterar sina elevers skolskjutsfrågor. Fristående skola 
redovisar vilka elever som enligt beslut fått skolskjuts. Lista med namn, klass och 
adress skickas till kommunens kollektivtrafikstrateg. De fristående skolorna beställer 
färdbevis från Västtrafik och fakturerar därefter kommunen för kostnaden.
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§ 46 

Översyn av skolskjutsregler 
KS/2013:345 
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Regler för skolskjutsar, daterade 2012-05-23, antas. 
Tillämpningsanvisningar till regler för skolskjuts, daterade 2013-12-04, antas. 
Rätten att fatta beslut om ändringar i tillämpningsföreskrifterna delegeras till 
nämnden för Förskola & Grundskola om ändringen inte är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt. Ändringarna ska skriftligen rapporteras 
till kommunfullmäktige. 
Sammanfattning 
Nämnden för Förskola & Grundskola översände i december 2013 ett förslag till 
skolskjutsreglemente för Kungsbacka kommun. Översynen var föranledd av att 
kommunen fått påpekanden från länsrätten att det tätortsbegrepp som använts för 
vissa områden inte är tillämpbart. Förslaget innebär också att 
skolskjutsreglementet delas upp i två delar: ett övergripande 
skolskjutsreglemente och en tillämpningsdel. 

När kommunfullmäktige beslutade om budget för 2015, 2014-06-11, ingick 
budgetram för införande av skolkort till alla gymnasieelever. Behovet att 
samordna regler mellan grundskolan och gymnasiet är därför inte längre aktuellt. 
Under hösten 2014 har utredning pågått om hur införandet av skolkort till alla 
gymnasister ska genomföras. Ärendet med skolskjutsregler för grundskolan har 
då varit vilande. I dagsläget är reformen med skolkort till alla gymnasister 
genomförd och ärendet om regler för skolskjuts för elever i grundskolan kan 
återupptas. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2015-02-03, § 17 
Nämnden för Förskola & Grundskola, 2013-12-19, § 102 
Tjänsteskrivelse, 2014-03-03 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2014-03-11, § 91 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag, med redaktionellt 
tillägg ”eller annars av större vikt”, och finner det bifallet. 

Beslutet skickas till 
FG, KKFFS 
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Översyn av skolskjutsregler 
KS/2013:345 
Beslut 
Regler för skolskjutsar, daterade 2012-05-23, antas. 
Tillämpningsanvisningar till regler för skolskjuts, daterade 2013-12-04, antas. 
Rätten att fatta beslut om ändringar i tillämpningsföreskrifterna delegeras till 
nämnden för Förskola & Grundskola om ändringen inte är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt. Ändringarna ska skriftligen rapporteras 
till kommunfullmäktige. 
Sammanfattning 
Nämnden för Förskola & Grundskola översände i december 2013 ett förslag till 
skolskjutsreglemente för Kungsbacka kommun. Översynen var föranledd av att 
kommunen fått påpekanden från länsrätten att det tätortsbegrepp som använts för 
vissa områden inte är tillämpbart. Förslaget innebär också att 
skolskjutsreglementet delas upp i två delar: ett övergripande 
skolskjutsreglemente och en tillämpningsdel. 

När kommunfullmäktige beslutade om budget för 2015, 2014-06-11, ingick 
budgetram för införande av skolkort till alla gymnasieelever. Behovet att 
samordna regler mellan grundskolan och gymnasiet är därför inte längre aktuellt. 
Under hösten 2014 har utredning pågått om hur införandet av skolkort till alla 
gymnasister ska genomföras. Ärendet med skolskjutsregler för grundskolan har 
då varit vilande. I dagsläget är reformen med skolkort till alla gymnasister 
genomförd och ärendet om regler för skolskjuts för elever i grundskolan kan 
återupptas. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, 2015-02-24, § 46 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2015-02-03, § 17 
Nämnden för Förskola & Grundskola, 2013-12-19, § 102 
Tjänsteskrivelse, 2014-03-03 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2014-03-11, § 91 

Proposition 

Expedierat/bestyrkt 
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Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner det 
bifallet. 

Beslutet skickas till  
FG, KKFFS

  Expedierat/bestyrkt 
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Datum 

2022-01-03 
 
  

  

 

Pågående anmälningsärenden hos Skolinspektionen och Barn- 
och elevombudet (Beo), inklusive ärenden som utreds inom 
Förskola & Grundskolas klagomålshantering per den 3 januari 
2022. 
 

Nya ärenden 
Diarienummer Anmälan avser Inkom Handläggningsstatus 
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Avslutade ärenden  

Diarienummer Anmälan avser Inkom Handläggningsstatus 
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Pågående ärenden 

Diarienummer Anmälan avser Inkom Handläggningsstatus 

2021-00776 Tingbergsskolan 

BEO 

Kränkande behandling 

2021-05-25 Yttrande inlämnat 2021-08-
31 

 

2021-00407 Tingbergsskolan 

SI överlämnar klagomål för 
utredning. Avser bristande 
kommunikation.  

2021-03-16 Utredning klar och åtgärder 
är beslutade. Redovisad till 
SI 2021-04-21.  

SI avslutar ärendet 2021-05-
20. Huvudmannen har 
vidtagit åtgärder.  

Ärendet handläggs fortsatt i 
förvaltningen.  

Hör samman med andra 
pågående ärenden.  

    

    

 
 



 
 

Datum 

2021-12-23  
Diarienummer 

FG 2021-01409 
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 Kungsbacka kommun 
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Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 
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Ärende - Synpunkt kring samarbete med trossamfund  
Kungsbacka kommun, Förskola & Grundskola har den 28 oktober upprättat ett klagomål gällande 
Kapareskolan och samverkan med Onsala församling. Klagomålet inkom som en skrivelse till 
förvaltningschef.  

Huvudmannen har mot bakgrund av klagomålet inlett en utredning för att klargöra om det förekommit 
brister i verksamheten i dessa avseenden.  

I brevet framgår i korthet att Kapareskolan sedan länge har ett samarbete med Svenska Kyrkan som 
består i: 

- Bemanning av uppehållsrum i skolan. Där kyrkan har egna nycklar till skolan och rummet är 
låst när det ej är bemannat.  

- Svenska Kyrkans personal håller i två olika värdegrunds/samarbetsövningar på ca en halvdag i 
sina egna lokaler. En i åk 7 och en i åk 8. 

- Jul- och sommaravslutning sker i närliggande Onsala kyrka med aktivt deltagande av Svenska 
Kyrkans personal. Det sjungs då psalmer och berättas om julevangeliet.  

- Svenska kyrkans präst och medarbetare får göra reklam för sina konfirmationsläger på 
lektionstid. Detta har dock ändrats och information sker ej längre på lektionstid utan utanför 
denna.  

Klagande anser att kyrka och offentligt driven skola ska hållas åtskilda och att minderåriga inte ska 
utsättas för religion. Skolan ska inte ha någon form av systematiskt samarbete med något religiöst 
samfund.  

Klagande anser att det handlar om otillbörligt gynnande och mottagande av muta. Skolan har inte 
betalt för tjänsterna som tillhandahålls. 

Klagande önskar svar på följande frågor: 

1. Kapareskolans samtliga samarbeten med Svenska Kyrkan bör upphöra, med hänsyn till 
skollagens krav på opartiskhet och att inte otillbörligt få gynna utomstående organisationer och 
ett allmänt rättspatos. Vad anser huvudmannen om detta? 

2. Klagande anser att det är att mutbrott att skolan inte betalar för Svenska Kyrkans ”tjänster”. 

Vad anser huvudmannen om detta?  
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Utredningen 

Intervju hålls med rektorerna för skolan, Anders Svensson, Carl-Daniel Cregård och Ylla Hinsch 
(precis påbörjat tjänsten och deltar endast vid besöket) och platsbesök görs även då samtal förs med 
församlingspedagog som ansvarar för verksamheten i uppehållsrummet.  

Utöver detta har olika skriftliga dokument legat till grund vilka framgår av bilaga 1.  

Kapareskolans samarbete med Svenska kyrkan 

Rektorerna beskriver att de har en samverkan med civilsamhället på skolan där bland annat Svenska 
kyrkan är en part. Församlingshemmet och kyrkan ligger ca 10 minuters promenadväg från skolan.  

Skolan har sedan många år tillbaka haft ett samarbete med Svenska kyrkans lokala församling. Den 
består idag i att skolan bemannar ett av skolans uppehållsrum, Greenroom, fyra dagar i veckan. En 
församlingspedagog är ansvarig och är där en gång i veckan- fredagar, övrig tid som är tisdagar till 
torsdagar är det av kyrkan anställda yngre vuxna, så kallade ungdomsassistenter, som finns på plats. 
Nu är det två personer som turas om att vara där samtidigt eller enskilt. Tiderna är 10.00-14.00.  

Rektorerna vet inte hur länge samverkan har funnits men i alla fall sedan 1993, då ansvarade kyrkan 
för caféet och de fanns även till hands i biljardrum, musikrum mm. Dessa delar av verksamheten är 
idag borta. Skolan har själv tagit över caféverksamheten.  

Överenskommelsen med kyrkan är inte skriftlig. Samverkan innebär att Greenroom bemannas av 
kyrkans personal under de öppettider som kommuniceras och tas fram gemensamt. Skola och kyrkans 
personal hjälps åt att möblera rummet. Ibland köper skolan in saker (eller reparerar), ibland gör 
församlingen det. Regelbunden dialog och kommunikation sker mellan utsedd rektor och 
församlingspedagog. Om någon av församlingens personal skulle få uppgifter om att kränkningar 
förekommit eller se en kränkning så meddelar de skolpersonal för att göra en anmälan.  För all 
personal som bemannar Greenroom lämnas registerutdrag in och förvaras i pärm hos rektor. 

För skolans del innebär samverkan att det finns ytterligare vuxna som kan vara närvarande och bidra 
till meningsfulla aktiviteter utanför lektionstid. Greenroom är en lugnare plats dit unga kan gå för att få 
både aktiviteter men också lugn och ro.  

En av rektorerna har ansvar för samverkan och har regelbundet en dialog med församlingspedagogen 
kring samarbetet där ramarna för skolans uppdrag diskuteras. Detta är som tidigare framkommit inte 
formaliserat i något skriftligt. Rektor uppger att det är tydligt från båda håll att det inte ska förekomma 
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konfessionella inslag. Det har inte heller när rektor besöker uppehållsrummet eller genom lärare eller 
elever framkommit att det ska ha förekommit några religiösa inslag i verksamheten. Det är en 
samlingsplats för eleverna där de kan mötas och göra olika typer av aktiviteter.  

Vid samtal med församlingspedagogen framkommer att hen har utbildning som fritidspedagog i botten 
och känner till skolans uppdrag. Församlingspedagogen berättar att församlingens uppdrag på skolan 
grundas i beslut som tas i Kyrkorådet. Det är Kyrkorådet som beslutar om övergripande mål och 
satsningar för församlingen. Där har beslutats att resurser ska fördelas till arbete med unga och då är 
verksamheten i Greenroom ett exempel på detta.  

Lokalen har inga kristna symboler eller dylikt. Där finns pingisbord, spel och soffor, stolar och bord 
och ett litet utrymme med skrivbord för personal. Elever kan droppa in oanmält och det är öppen dörr. 
Vid besöket spelar unga kort och pingis och sitter och pratar en stund innan de går vidare till lektion. 
Det spelas julmusik och de unga hälsar på och hälsas på av församlingspedagogen och har frågor/vill 
berätta om något eller vill få med församlingspedagogen i någon aktivitet.  

Rektorerna berättar att det är en medveten tanke och strategi att hitta samverkan med det lokala 
civilsamhället och skolan. Utöver kyrkan kommer även den lokala fotbollsföreningen och 
innebandyföreningen till skolan två dagar i veckan och erbjuder eleverna att delta i träningar inom 
bland annat skolans val. Alla dessa tre organisationer har nycklar och tillgång till delar av skolan. Det 
har även funnits dialoger med andra föreningar att starta upp en utökad samverkan. Inför varje läsår 
har skolan öppet hus för nya elever där idrottsföreningarna också deltar men där rektorerna valt att inte 
inkludera Svenska kyrkan.  

På frågan om vad kyrkans avsikt är kring deltagandet kan rektor inte veta exakt detta men uppfattar att 
det handlar om att lära känna unga i närsamhället och deras vardag. Det är en hög andel av eleverna 
som konfirmeras och genom att finnas nära unga kan de kanske också få en förståelse för hur de ska 
möta dem i sin egen verksamhet.  

Vad gäller samarbetsövningar som sker på församlingsgården så handlar det om åk 7 som har två 
aktiviteter som normalt äger rum i september och i maj (på grund av pandemin har det skett i åk 7 och 
8 men det är undantag). Som en del i skolans värdegrundsarbete så har man valt att vid två tillfällen, 
halvdagar, förlägga dialog och gruppstärkande aktiviteter utanför skolans område. Elever tillsamman 
med lärare är då på församlingshemmet eller kulturhuset Galaxen som båda är belägna i närheten av 
skolan. Vid första tillfället har eleverna dialoger och samtal utifrån skolans värdeord som handlar om 
omsorg och trygghet. Diskussionerna utgår ifrån Skeppet som är Kapareskolans symbol och där olika 
delar av skeppet symboliserar olika värdeord. Eleverna diskuterar kring hur de ska förhålla sig till 
varandra och lärare kan sen senare under terminen referera till det som eleverna kommit överens om. 
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Skolan har valt att låta församlingspedagogen leda elevdiskussionerna. Anledningen till detta är att 
denne har en relevant kompetens och erfarenhet kring att möta unga och skapa en dialog i frågorna. 
Rektorerna lyfter också att det är ett medvetet val att dialogerna sker utanför skolan. Genom 
miljöombyte och att lämna de vardagliga rutinerna och distraktionerna så ges bättre förutsättningar för 
att fokusera på frågorna. De erfarenheter som finns är att det fungerar bra och därav har det fortgått.  

Det är även ett praktiskt genomförbart arrangemang då kyrkans lokaler ligger nära skolan och eleverna 
kan erbjudas lunch på plats. Vid det andra tillfället under våren så brukar eleverna besöka kyrkans 
djurgård, Noas Ark, som har en miljö som påminner om en gammaldags lantgård med olika djur och 
ligger ca 15 minuters promenad från skolan. Där får eleverna utföra samarbetsövningar som en 
gruppstärkande aktivitet och diskutera kring detta. Rektor har deltagit själv och då inte upplevt några 
konfessionella inslag i aktiviteterna och det har inte heller framkommit på annat sätt genom elever 
eller lärare.  

Skolavslutningen vid jul har en del förlagd i kyrkan men inte sommaravslutningen (i klagomålet står 
att båda avslutningarna är i kyrkan). Vid jul samlas eleverna i skolan i kanske en timme. Sedan går 
eleverna årskursvis i ett fackeltåg till kyrkan. I kyrkan finns vissa konfessionella inslag. Rektor håller 
tal. Prästen läser ur julevangeliet och kören sjunger 2-3 julpsalmer och kan elever och personal välja 
att sjunga med i en eller två psalmer som exempelvis Stilla natt. Därefter går eleverna tillbaka till 
skolan och avslutar tillsammans med skolpersonalen. Rektor berättar att valet av kyrkan handlar 
mycket om att det ger en fin inramning för julavslutningen och skapar en högtidlighet genom både 
byggnaden och tex musiken. Det förekommer ingen bön, trosbekännelse eller välsignelse. På frågan 
om det funnits elever som inte velat delta har det skett vid kanske två tillfällen men gällt elever som 
nuvarande rektorer inte haft direkt ansvar över. Dessa har då inte behövt delta i kyrkan. Innan 
nuvarande rektorer började på skolan så har det skett diskussioner kring lämpligheten att fortsätta med 
skolavslutning i kyrkan och dessa landade då i att det var förenligt med skolans uppdrag och det har 
inte kommit andra ställningstaganden efter detta.  

Vad gäller information om konfirmationen till skolans elever så har Svenska kyrkan efter lektionstid 
fått göra en kort information på ca fem minuter årligen om att det finns en möjlighet att delta i kyrkans 
konfirmation och hur anmälan går till. Rektor berättar att det då har varit frivilligt för elever om de vill 
stanna kvar och lyssna eller inte. Tidigare har denna information fått ges under lektionstid men detta 
har ändrats till efter lektionstid. På frågan om det finns andra trossamfund eller föreningar som fått 
göra motsvarande information så svarar rektor att det är få som hör av sig. Men nyligen var det en 4H 
gård som undrade om de kunde få informera om ett ungdomsläger. De ville själva inte komma till 
skolan utan bad personalen förmedla information om att lägret fanns och att unga kunde anmäla sig 
vilket skolan också gjorde.  
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Rektorerna har haft diskussioner om det är förenligt med en offentlig skola att ha samverkan med ett 
trossamfund och då bedömt att det är inom ramarna och att det gynnar eleverna att skolan samverkar 
med civilsamhället. Det finns en dialog med församlingspedagogen på Svenska kyrkan där man är 
överens och delar bilden av att det inte får förekomma konfessionella inslag. Vad gäller 
skolavslutningen har det bedömts utifrån helheten att de inslag som förekommer är rimliga och har sin 
grund i tradition.   

Otillbörligt gynnande och muta 

I klagomålet framförs att samverkan med församlingen skulle kunna vara en form av otillbörligt 
gynnande eller muta då skolan eller kommunen inte betalar för de tjänster som utförs.  

Givande och tagande av muta regleras i 10 kapitlet Brottsbalken. För att en handling ska ses som en 
muta eller otillbörlig förmån innebär det att en enskild anställd eller dennes närstående skulle ha 
gynnats och tex själv fått olika fördelar i form av tex gåvor vilket skulle påverka dennes opartiskhet 
eller beslutfattande. I klagomålet framkommer inte att rektor eller annan anställd skulle ha dragit 
personlig vinning på något sätt. Det framkommer inte heller i intervju med rektorer.  

Om samverkan med civilsamhället 

Att en offentlig verksamhet tar stöd av och samarbetar med civilsamhället som bidrar med frivilliga 
insatser utan ekonomisk ersättning från kommunen är inte olagligt. Det kan inte heller betraktas som 
muta eller otillbörligt gynnande. Det kan istället allmänt sett ses som fördelaktigt för kommun och 
civilsamhälle att samarbeta i olika frågor och verksamheter och nå en högre kvalitet och nytta för 
invånarna i kommunen.  

I läroplanen för grundskolan framgår bland annat i 2.6 Skolan och omvärlden att det finns ett uppdrag 
att samverka med närsamhället.  

Civilsamhället omfattar verksamheter som är idéburna men kan vara organiserade på olika sätt tex 
volontärsdriven eller en professionell organisation med anställda. Registrerade trossamfund omfattas i 
begreppet civilsamhälle. En organisation inom det civila samhället kan vara både utförare eller 
komplement till kommunens egen verksamhet. 

Kommuner arbetar aktivt med att söka samarbeten med det civila samhället. Att en kommun 
samverkar med civilsamhället kan ge olika fördelar i att bättre möta medborgares behov och fånga upp 
engagemang. Civilsamhället kan också komplettera offentlig sektor. I en kommun finns ofta olika 
strategier och dedikerade tjänstepersoner för samverkan med civilsamhället. Myndigheten för 
ungdoms- och Civilsamhällsfrågor (MUCF) har bland annat i uppdrag att verka för att öka kunskapen 
om det civila samhället hos offentliga aktörer samt främja samverkan mellan statliga myndigheter och 
det civila samhället1. Bland annat har de tagit fram olika stödmaterial för att främja samverkan. Det 
finns alltså på olika nivåer insatser för att öka samverkan och hitta former för detta.  

                                                
1 Förordning (2018:1425) med instruktion för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 

https://www.jpinfonet.se/JP-SkolNet/Analyser-och-referat/analyser-och-referat--/personal/atal-mot-skolpersonal/Analyser/d_903-?anchor=10_kap_1_%C2%A7#10_kap_1_%C2%A7
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Samverkan med civilsamhället kan vara formaliserat genom upphandling där civilsamhällsparten är 
utförare av en offentlig tjänst. Det kan också tillkomma genom skriftliga överenskommelser och 
partnerskap exempelvis IOP (Idéburet offentligt partnerskap) eller att kommunen ger bidrag för att 
stödja föreningslivet. Samverkan kan också ske under mer informella former utan skriftliga 
överenskommelser eller ekonomisk ersättning men med muntliga samförstånd.  

I Kungsbacka kommun finns olika typer av samverkan mellan civilsamhälle och kommun. I 
kommunens budget 2020- 2022 finns målet att vi ska skapa ett medskapande samhälle ”I Kungsbacka 
skapar vi förutsättningar för invånare, kunder och företag att vara medskapande i att utforma det goda 
livet”. Utifrån detta finns det alltså ett uppdrag för kommunala verksamheter att samarbeta med övriga 
delar av lokalsamhället.  

Bedömning 

Det finns grund för en offentlig skolhuvudman och kommun att samverka med civilsamhället. Det är 
inte heller lagstridigt i form av att samverkan sker utan ekonomisk ersättning från kommunen och det 
kan inte heller anses utgöra muta eller otillbörlig påverkan utifrån Brottsbalken. Samverkan behöver 
dock ske inom de ramar som sätts upp av skollagen och dess förordningar. Det framgår av skollagen 
att utbildningen hos offentliga skolhuvudmän ska vara icke-konfessionell vilket gör att samverkan med 
trossamfund kan bli mer utmanande än med andra organisationer. Detta redogörs för nedan.  

Vad säger skollagen om konfessionella inslag 
I skollagens första kapitel framgår följande 

6 §   Utbildningen vid en skolenhet eller förskoleenhet med offentlig huvudman ska vara icke-
konfessionell. 

Utbildning är en övergripande term som beskriver all den verksamhet som omfattas av de 
övergripande målen i skolförfattningarna. Termen är alltså ett vidare begrepp än undervisning. 
Utbildning omfattar, förutom undervisning, annan verksamhet i den inre och yttre miljön, t.ex. på 
skolgården och i matsalen som anordnas av huvudmannen och vanligtvis äger rum under skoldagen. 
Det kan också omfatta verksamhet som äger rum utanför skolan tex vid utflykter.  

I skollagen definieras inte vad som menas med icke- konfessionell. Men kan anses innebära att ett 
inslag är ensidigt och förkunnande, alltså motsatsen till den huvudregel som gäller enligt läroplanerna 
att utbildningen ska vara allsidig och saklig. Exempel på konfessionella inslag kan vara bön och 
liknande trosbekännelser.  

I propositionen 2009/10:165 som utgör förarbete till lagen framgår följande: 

”Bestämmelsen innebär att huvudmannen har ett ansvar att se till att eleven inte blir ensidigt 

påverkad i olika trosfrågor. Den utgör dock inte något hinder mot att huvudmannen inom ramen för 
skolans val eller elevens val i grundskolan eller motsvarande skolformer eller inom ramen för det 
individuella valet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan erbjuder undervisning i religionskunskap, 
historia eller samhällskunskap som innebär fördjupning i t.ex. kristendom, islam eller judendom. 
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Denna undervisning måste dock ske på ett sådant sätt att även utbildningen i detta avseende är icke-
konfessionell.”2  

I propositionen framgår också i avsnittet där det resoneras kring konfessionella inslag hos fristående 
huvudmän att konfessionella inslag exempelvis kan röra sig om bordsbön, högläsning av religiösa 
berättelser eller kyrkobesök.3 

Det uttrycks i skollagen och läroplanen på vilka grunder utbildningen ska utformas. I skollagen kap 1 § 
5 står att ”Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 
värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och 
integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Var och en som 
verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av 
kränkande behandling. Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”.  

I grundskolans läroplans första kapitel beskrivs skolans värdegrund och uppdrag. Här framgår bland 
annat att ” Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den ska 

framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana. Undervisningen 
ska vara saklig och allsidig. Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna skicka sina barn till 
skolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra 
åskådningen”. 
 
I förarbetena framkommer att remissinstanser framfört synpunkter på ytterligare förtydligande kring 
begreppen och Lagrådet har anfört att uttrycken ”icke-konfessionell”, ”konfessionell inriktning” och 

”konfessionella inslag” är av så avgörande betydelse för förståelsen av lagtexten att de bör definieras i 
lagen. Men regeringen valde då att inte följa Lagrådets förslag utan ansåg att begreppen var väl 
etablerade.4   

Om skolavslutningar i kyrkan 
Diskussioner har förekommit kring konfessionella inslag i kommunala skolor under många år främst 
kopplade till skolavslutningar i religiösa byggnader (kyrkor). Skolavslutningen i kyrkan är normalt att 
betraktas som en del av utbildningen och då blir skollagens skrivelse i kap 1 § 6 om att offentliga 
skolor ska vara icke-konfessionella tillämplig. Det har förekommit en offentlig debatt i frågan där 
olika ståndpunkter framförts och även en diskussion lokalt i kommuner. I Utbildningsdepartementets 
promemoria Vissa skollagsfrågor – Del 2 (U2014/5176/S) föreslogs att enstaka inslag med 
konfessionell prägel skulle tillåtas i skolverksamhet med offentlig huvudman. Förslaget innebar att 
skolavslutning skulle kunna äga rum i gudstjänstlokal under medverkan av präst men bekännande 
moment som bön inte skulle få förekomma. Det skulle även bygga på frivilligt deltagande. Dessa 
förslag har inte lett till lagstiftning. 

                                                
2 2009/10:165 Sid 636 
3 2009/10:165 Sid 227 
4 Prop. 2009/10:165 sid 227 
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Skolverket kom 2012 ut med en vägledning kring skolavslutningar i kyrkan ”Skol- och 
förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal” vilken varit vägledande för skolor och 
huvudmän (finns ej publicerad längre och håller troligen på att revideras). I denna vägledning har 
Skolverket gjort bedömningen att det går bra att ha skolavslutning i kyrkan om den utformas så att 
tonvikten ligger på traditioner, högtidlighet och den gemensamma samvaron. Det får dock inte 
förekomma några religiösa inslag som bön, välsignelse eller trosbekännelse. Däremot fastslår 
vägledningen att det går det bra att sjunga psalmen ”Den blomstertid nu kommer”. Psalmen är sedan 
länge starkt förknippad med skolavslutningar och är i det sammanhanget snarare ett uttryck för 
tradition än religion. I vägledningen betonas att det är skolan som ansvarar för skolavslutningen. Om 
skolan planerar att hålla avslutningen i kyrkan så är det viktigt att rektorn har en dialog med kyrkan för 
att försäkra sig om att det inte kommer finnas konfessionella inslag vid avslutningen. Om kyrkan 
upplever att skollagens krav inte går att förena med kyrkans uppdrag så får skolan arrangera 
avslutningen på annat sätt. 

Skolinspektionen har avgjort ett antal ärenden kring skolavslutningar. I ett beslut den 13 juni 2011 (dnr 
41-2011: 3039) kritiserade Skolinspektionen en kommun för att inte ha följt författningarnas krav 
avseende utformandet och genomförandet av en skolavslutning. Denna hölls i en kyrka och en präst 
hälsade välkommen och talade vid två tillfällen. Prästen höll ett tal och höll även i avslutningsorden. 
Prästen läste dessutom en välsignelse. Det förekom psalmsång vid två tillfällen, dels ”Nu tändas tusen 

juleljus”, dels ”Stilla natt”. Enligt Skolinspektionens samlade bedömning hade tonvikten vid 

avslutningen inte legat på traditioner, högtidlighet och gemensam samvaro. I ett annat ärende hos 
Skolinspektionen från 25 maj 2010 (Dnr 41-2009:3425) hölls en skolavslutning i kyrkan och prästen 
höll ett tal och psalmen ”Den blomstertid nu kommer” sjöngs. I detta fall bedömde inspektionen att 
tonvikten vid den aktuella skolavslutningen låg på traditioner och samvaro. Skolavslutningen fick 
därför anses vara förenlig med gällande praxis.  

SOU 2019:64 Nya regler för skolor med konfessionell inriktning 
Frågan kring konfessionella inslag i skolan har nyligen belysts i SOU 2019:64 Nya regler för skolor  
med konfessionell inriktning. Regeringen beslutade i mars 2018 att uppdra åt en särskild utredare att 
analysera regelverket för konfessionella inslag i skolväsendet och undersöka om det finns behov av att 
ändra bestämmelserna i skollagen. I uppdraget ingick bland annat att föreslå dels ett förtydligande av 
gränsdragningen mellan utbildning och undervisning, dels en definition av konfessionell respektive 
icke-konfessionell inriktning. Det fanns även ett uppdrag att undersöka om det fanns behov av att 
ändra skollagen för att kunna göra undantag från förbudet mot konfessionella inslag, oavsett 
huvudman och inriktning, vid firandet av skolavslutningar och andra traditionella högtider. I 
utredningen som presenterades i december 2019 föreslås förändringar i skollagen som innebär 
tydligare definitioner av begrepp och en särskild reglering kring skolavslutningar i gudstjänstlokaler.  

 Under utredningen arbete bedömdes att det behövdes en definition av begreppet konfessionella inslag; 
”Vår slutsats är att en lagstadgad definition av begreppet konfessionella inslag bör vara relativt snäv. 
Vi menar att begreppet bör definieras på ett sätt som anknyter till ett mer aktivt utövande av religion 
och som ligger nära religionsfrihetens kärna. Begreppet konfessionella inslag bör därför definieras 
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som inslag som innehåller bekännande eller förkunnande delar som tillhör en viss religion. Som 
exempel på konfessionella inslag kan nämnas trosbekännelse, bön eller andakt. Utförande av andra 
handlingar som enbart är inspirerade eller motiverade av en tro omfattas inte av bestämmelsen.”  

Angående skolavslutningar innebär förslaget i SOU:n att en offentlig huvudman får ha avslutning i 
kyrkan men att konfessionella inslag inte får förekomma ”Utgångspunkten för utredningens förslag är 
att alla skolor, förskolor och fritidshem ska kunna förlägga firandet av avslutningar och 
uppmärksammandet av traditionella högtider till gudstjänstlokaler. När skolor, förskolor och 
fritidshem med icke-konfessionell inriktning firar avslutningar eller uppmärksammar traditionella 
högtider i gudstjänstlokaler ska konfessionella inslag inte få förekomma. Närvaro vid sådana 
aktiviteter i gudstjänstlokaler ska dessutom vara frivillig för barn och elever. En bestämmelse av 
denna innebörd ska föras in i 1 kap. skollagen (1 kap. 7 b §).” 5 … ” definitionen av vad som är ett 
konfessionellt inslag i skollagen bör vara ”inslag som innehåller bekännande eller förkunnande delar 

som tillhör en viss religion”. Frågan om konfessionella inslag vid avslutningar bör således bedömas 

enligt denna definition och inte utifrån de tre exempel som presenteras i prop. 2009/10:165. För att en 
handling ska definieras som konfessionell i skollagens mening så betraktar vi alltså bekännande eller 
förkunnande moment såsom bön och predikan som centrala.”6 

 
Sammantaget finns det inte några exakta gränser för när en skolavslutning är ett uttryck för 
religionsutövning måste bedömas från fall till fall och det synes vara en samlad bild som avgör 
bedömningen, snarare än vissa specifika inslag. 

 

Sammantagen bedömning och beslut 
Kapareskolans samarbete med Onsala församling utgör inte någon form av oegentlighet i form av muta 
eller otillbörligt gynnande då det inte är någon enskild person som dragit otillbörlig nytta av 
samverkan. Kommunen får samverka med civilsamhället och detta kan ske utan att ekonomisk 
ersättning utgår.  

För skolans del finns olika fördelar med samverkan där församlingens personal bidrar med att erbjuda 
extra rastverksamhet bland annat vilket ger ett mervärde för eleverna och skapar en ökad trygghet.  

Utbildningen i skolan ska vara saklig, allsidig och icke-konfessionell. Det får då inte förekomma 
konfessionella inslag som bön eller välsignelse även om elever själva får utöva sin religion på skoltid. 
Utbildningen ska också bedrivas utifrån grundläggande demokratiska värderingar och mänskliga 
rättigheter. Det får alltså inte bedrivas verksamhet som vilar på synsätt där jämställdhet och jämlikhet 
inte respekteras. Barn och elever ska inte heller utsättas för ensidig påverkan. 

Samverkan med religiösa samfund är inte fri från utmaningar. Kyrkan och Onsala församling är en del 
av det lokala civilsamhället på orten och kan ha flera olika syften med att samverka med skolan. Bland 
                                                
5 Se sid 38 
6 Sid 384 
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annat för att verka för att barn och unga i lokalsamhället ska få en meningsfull vardag och goda 
uppväxtvillkor. Samtidigt har de också ett uppdrag att fler personer ska få ta del av den kristna tron. 
Frågan är då om de olika inslagen var och en för sig eller samlat innebär att eleverna utsätts för en 
ensidig påverkan av en enskild åskådning?  

Förvaltningens uppfattning är att samverkan med kyrkan är möjlig utifrån skolans regelverk men att 
det förutsätter att omfattning, tillfälle och former noga övervägs. Samt att rektor följer upp detta. Det 
behöver även fortsatt säkerställas att konfessionella inslag inte förekommer.  

 

Verksamheten i uppehållsrummet Greenroom 

Det finns idag en överenskommelse och regelbunden uppföljning och dialog mellan rektor och 
personal anställda av församlingen. Samverkan behöver dock formaliseras i ett samverkansavtal där 
båda parter uttrycker sin avsikt med att samverka. Där bör även framgå vad målsättningen är och de 
ramverk som är viktiga utifrån skolans uppdrag och skyldigheter. På så sätt tydliggörs uppdraget och 
om det överensstämmer med utbildningens mål. Det blir också ett sätt att synliggöra om det skulle 
finnas några motsättningar i detta.  

Förvaltningen ger rektorerna i uppdrag att ta fram en skriftlig överenskommelse.  

Information om konfirmation 

Förvaltningen anser inte att församlingen bör informera om konfirmationen på skolan även om den 
äger rum utanför lektionstid.  

Förvaltningen ger rektorerna i uppdrag att säkerställa att återkommande aktivitet gällande information 
om konfirmationsundervisning avslutas.  

Samarbetsövningar/dialoger i sjuan  

Planering av upplägg utgår ifrån skolans behov och lärare är själva delaktiga även om 
församlingspedagog leder aktiviteterna/dialogerna. Dessa halvdagar är viktiga i skolans 
värdegrundsarbete men det huvudsakliga löpande arbetet som sker över året leds av skolans personal.  

Förvaltningen konstaterar att det inte framkommit annat än att utgångspunkten är skolans värdegrund 
och att de aktiviteter som genomförs ingår i det övergripande arbetet med värdegrund och att skapa 
goda relationer och en god arbetsmiljö i klasserna. Att skolan väljer att använda en extern 
värdegrundspedagog för att genomföra aktiviteterna grundar sig i en bedömning av rektor att denne är 
lämplig för uppdraget. Det är naturligtvis viktigt att fortsätta följa upp och vid behov förändra detta 
arbetssätt om behoven ser annorlunda ut framöver.  

Julavslutning 

Vid årets julavslutning planeras ingen gemensam sammankomst där flera olika klasser blandas utifrån 
det rådande smittoläget. Det innebär att ingen aktivitet är planerad till kyrkan.  
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Förvaltningen bedömer att skolavslutningen kan fortsätta ha ett inslag i kyrkan men att rektorerna inför 
nästa år ser över programmet och utesluter läsandet av julevangeliet som kan tolkas som ett 
förkunnande. I övrigt bedöms programmet vara inom ramarna. Förvaltningen anser dock att ett 
attraktivt alternativ till kyrkan ska erbjudas alla elever så att de fritt kan välja.  

Förvaltningen ger rektorerna i uppdrag att inför nästa års julavslutning vidta åtgärder enligt ovan.  

 

Uppföljning 
Förvaltningen följer upp vidtagna åtgärder med rektorerna senast 15 april 2022.  

 

 

Maria Andersson, beslutande     Frida Byrsten, föredragande 

Förvaltningschef      Verksamhetschef Myndighet & Stöd  

Förvaltningen för Förskola & Grundskola   Förvaltningen för Förskola & Grundskola
    

 
Nämnden för Förskola & Grundskola har delegerat rätten att fatta beslut om åtgärder med anledning av 
utredning av klagomål på huvudmannanivå till skolchefen, nämndens delegeringsförteckning 2021-08-
31, avsnitt A 1.2.  
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Bilaga 1 

Referenser och inläst material: 

Skollag (2010:800) Svensk författningssamling 2010:2010:800 t.o.m. SFS 2021:452 - Riksdagen 

 Microsoft Word - HELA PROPEN.doc (regeringen.se) 

Nya regler för skolor med konfessionell inriktning, SOU 2019:64 (regeringen.se) 

Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet (Grundskolan) - Skolverket 

Förordning (2018:1425) med instruktion för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
Svensk författningssamling 2018:2018:1425 t.o.m. SFS 2019:1130 - Riksdagen 

Religiösa inslag i utbildning och undervisning för kommunala skolor – analys (jpinfonet.se)  

Skolavslutning i kyrkan – analys (jpinfonet.se) 

 
  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800
https://www.regeringen.se/contentassets/c507a849c3fa4173b7d03df20bad2b59/den-nya-skollagen---for-kunskap-valfrihet-och-trygghet-hela-dokumentet-prop.-20092010165
https://www.regeringen.se/48d7d1/contentassets/29992645492d4d608d004e9fc02968f5/nya-regler-for-skolor-med-konfessionell-inriktning-sou-201964
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet?url=-996270488%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fcurriculum.htm%3Ftos%3Dgr&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa219f#anchor_1
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20181425-med-instruktion-for_sfs-2018-1425
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20181425-med-instruktion-for_sfs-2018-1425
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Bilaga 2 

Huvudmannens klagomålshantering, översiktlig beskrivning  

Av skollagen (2010:800) 4 kap. 7-8§§ framgår att huvudmannen för utbildningen ska ha skriftliga 
rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Om det genom klagomål som tas emot på 
utbildningen framkommer att det finns brister i verksamheten ska huvudmannen se till att nödvändiga 
åtgärder vidtas för att komma till rätta med dessa. I Kungsbacka kommun innebär rutinen att klagomål 
i första hand bör lämnas till den som är ansvarig för den verksamhet som klagomålet berör - 
exempelvis en lärare eller förskollärare, rektor eller förskolechef. Klagomålet kan lämnas skriftligt 
eller muntligt, anonymt eller undertecknat. Varje klagomål utreds utifrån de krav som ställs på 
utbildningen och brister som framkommer av utredningen omhändertas på lämpligt sätt. På varje 
skolas eller förskolas webbplats finns information om hur klagomål hanteras samt kontaktuppgifter till 
både rektor och kontaktpersoner på förvaltningen.  

http://www.kungsbacka.se/Grundskolor/XXX-skolan/Synpunkter-och-klagomal 

  

http://www.kungsbacka.se/Grundskolor/XXX-skolan/Synpunkter-och-klagomal
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Bilaga 3 Besvärshänvisning  

Beslutet går inte att överklaga till allmän förvaltningsdomstol. Om du inte är nöjd med beslutet ska du 
inom tre veckor från det att du fått del av beslutet skriva till Förskola & Grundskola, Kungsbacka 
kommun, Storgatan 37, 434 81 Kungsbacka. Beskriv vad du inte är nöjd med och vilken ändring du 
vill ha. Uppge ärendets diarienummer som anges högst upp till höger i detta beslut. Beslutsfattaren 
kommer att ta ställning till din skrivelse och du får besked om resultatet av prövningen som görs och 
den fortsatta handläggningen. 



 

Undertecknat av följande personer

MARIA 
ANDERSSON
E-Legitimation:

Datum: 2021-12-23 12:40:18

Transaktionsidentitet: 1079bed77a6b65c366ead826165ff169698ae47f8d2198fb63b5e1b1ce00db29

Underskriftstjänst: Visma Federationstjänst
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Juridisk vägledning 

Granskad oktober 2012 Mer om … 
  
 

Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan 
eller annan religiös lokal 

 Utbildningen och undervisningen i förskolor och skolor ska vara icke-konfessionell dvs. det 
får inte förekomma religiösa inslag. Undantag gäller för fristående förskolor och skolor med 
konfessionell inriktning. I dessa får det förekomma konfessionella inslag i utbildningen men 
inte i undervisningen. 

 Det är möjligt att inom ramen för religionsundervisningen besöka en kyrka, moské, 
synagoga eller annan religiös lokal. Det ska dock ske som ett inslag i undervisningen som 
för- och efterarbetas av läraren. 

 Religiösa högtider ska behandlas i grundskolans (och andra skolformer för skolpliktiga) 
undervisning liksom traditioner med koppling till kyrkoåret. 

 En förskola eller skola bör alltid noga överväga om det är lämpligt att hålla en avslutning 
eller en samling i samband med en religiös högtid i kyrkan eller en annan religiös lokal. 
Avslutningen är en betydelsefull del av skolans verksamhet. Det är därför viktigt att skolan 
utformar avslutningen eller en samling i samband med en högtid så att alla elever kan delta 
och att föräldrarna kan låta sina barn delta utan att de känner att de blir ensidigt påverkade 
i någon trosriktning. 

 Avslutningen eller samlingen kan ske i kyrkan om den utformas så att tonvikten ligger på 
traditioner, högtidlighet och den gemensamma samvaron och det inte förekommer några 
religiösa inslag såsom bön, välsignelse eller trosbekännelse. 

 Det är viktigt att förskolechefen respektive rektorn har kontroll över avslutningens eller 
samlingens innehåll och utformning. 

	
 

Bakgrund 
 

 

 Skolverket får många frågor om vilka möjligheter man har att inom 
förskolan och skolan besöka eller förlägga samlingar till en kyrka eller annan 
religiös lokal. Det kan vara inom ramen för skolans religionsundervisning 
eller i samband med avslutningen eller vid en högtid. Det är vanligt att man 
besöker främst kyrkor av tradition eller pga. att det är den enda större lokal 
som finns i förskolans eller skolans närhet. 
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Frågan har fått en förnyad aktualitet i och med den nya skollagen och de 
nya läroplanerna som nu också gäller för fristående förskolor och fristående 
skolor. 

 

Aktuella bestämmelser 
 

En grundlagsskyddad religionsfrihet 

 I 1 kap. 2 § regeringsformen (RF) stadgas att den offentliga makten ska 
utövas med respekt för alla människors lika värde. Det allmänna ska också 
motverka diskriminering av människor, bland annat på grund av nationellt 
eller etniskt ursprung eller religiös tillhörighet.  

Enligt 2 kap. 2 § RF är varje medborgare gentemot det allmänna skyddad 
mot tvång att ge till känna sin åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller 
annat sådant hänseende. Medborgaren är också gentemot det allmänna 
skyddad mot tvång att delta i sammankomst för opinionsbildning eller 
annan meningsyttring.  

Religionsfriheten, liksom den negativa religionsfriheten som beskrivs som 
rätten att avstå från religion, skyddas också av artikel 9 i lagen (1994:1219) 
om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen).  

 
 

Skollagens definition av begreppen utbildning och undervisning 

 Bestämmelserna i skollagen om när det får förekomma konfessionella inslag 
i förskolan och skolan knyts till begreppen utbildning och undervisning. För 
att kunna avgöra när och på vilket sätt en förskola eller skola kan besöka en 
kyrka eller annan religiös lokal måste man således skilja på vad i förskolans 
eller skolans verksamhet som utgör undervisning respektive utbildning.  

I 1 kap. 3 § skollagen definieras begreppen.  

Utbildning definieras som ”den verksamhet inom vilken undervisning sker 
utifrån bestämda mål”.  

Undervisning definieras som ”sådana målstyrda processer som under ledning 
av lärare eller förskollärare syftar till utveckling och lärande genom 
inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden”.  

Utbildning är således ett vidare begrepp och inkluderar undervisning men 
även andra verksamheter som till exempel raster, utflykter, skolmåltider etc. 
Inom förskolan är gränsdragningen inte lika tydlig som inom skolan 
eftersom omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet i undervisningen. 

Syftet och innehållet i en avslutning torde vara sådant att skollagens 
definition av begreppet undervisning inte är uppfyllt. Avslutningar räknas 
därför som en del av utbildningen, men är inte en del i undervisningen. 
Även en samling med anledning av en högtid måste räknas som en del av 
utbildningen, men inte som en del i undervisningen. 
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Utbildningen ska för de flesta förskolor och skolor vara icke-
konfessionell 

 I 1 kap. 6–7 §§ i skollagen finns bestämmelser om konfessionella inslag i 
förskole- och skolverksamheten. Där anges att all undervisning ska vara 
icke-konfessionell oavsett huvudman för verksamheten. För den delen av 
utbildningen som inte är undervisning får en fristående förskola eller skola 
med konfessionell inriktning ha konfessionella inslag, men deltagandet ska 
vara frivilligt för den enskilde eleven. Vid övriga förskolor och skolor ska 
även denna del av utbildningen vara icke-konfessionell. Att en förskola eller 
skola ska vara icke-konfessionell innebär att det inte kan förekomma 
religiösa inslag som bön, välsignelse, trosbekännelse, predikan eller annan 
form av förkunnelse. 

I prop. 2009/10:165 Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och 
trygghet anges bland annat att kravet på en icke-konfessionell undervisning 
inte innebär att det är förbjudet för en skola att inom skolans eller elevens 
val fördjupa undervisningen i en religion under förutsättning att 
undervisningen vilar på vetenskaplig grund och är allsidig och saklig. I 
undervisningen får dock inte förekomma några som helst inslag av 
utövande bekännelsekaraktär. 

Undervisningen i skolan ska även enligt läroplanerna vara icke-
konfessionell. Undervisningen ska vara saklig och allsidig. Utbildningen vid 
en förskolenhet och en skolenhet ska enligt skollagen även vila på 
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 

 
 

Undervisning om kristendom och andra religioner 

 I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, som 
ska tillämpas av både kommunala och fristående grundskolor, finns som 
centralt innehåll i undervisningen i religionskunskap flera delar som knyter 
an till kristendomens, men även andra religioners, högtider, symboler och 
berättelser. Exempelvis anges för årskurs 1–3: 

”Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och 
judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de 
vanligaste psalmerna.” 

I årskurs 4–6 anges följande: 

”Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska 
samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till 
kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.” 

 
 

Skolplikt och befrielse från att delta i vissa fall 

 I 7 kap. 17 § skollagen anges att en elev i grundskolan, grundsärskolan, 
specialskolan och sameskolan ska delta i den verksamhet som anordnas för 
att ge den avsedda utbildningen, om eleven inte har giltigt skäl att utebli. 
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Enligt 7 kap. 19 § första stycket skollagen får eleven på begäran av elevens 
vårdnadshavare befrias från skyldighet att delta i obligatoriska inslag i 
undervisningen om det finns synnerliga skäl. Ett sådant beslut får endast 
avse enstaka tillfällen under ett läsår. 

 

Skolor och förskolors möjlighet att besöka 
kyrkan eller annan religiös lokal 

 

 

 Nedanstående gäller i tillämpliga delar även förskolor.  

 
 

Man kan besöka en kyrka, moské eller synagoga inom ramen för 
undervisningen 

 I grundskolans undervisning ska kristendomen och andra religioner 
behandlas i olika avseenden. Bl.a. ska högtider inom kristendom, islam och 
judendom behandlas i årskurs 1–3 och i årskurs 4–6 ska kristna högtider 
och traditioner med koppling till kyrkoåret behandlas i undervisningen. Det 
är heller inget som hindrar att sådant innehåll även behandlas i andra 
årskurser. Motsvarande gäller även andra skolformer för skolpliktiga. 

Undervisningen kan bedrivas i skolans lokaler men det är inget som hindrar 
att man i studiesyfte besöker en kyrka eller en moské eller en synagoga. Man 
kan till exempel besöka en kyrka för att studera hur advent firas inom 
kristendomen. Sådana inslag i undervisningen ska självfallet för- och 
efterarbetas av läraren och behandlas så att undervisningen lever upp till 
kravet på saklighet och allsidighet och att den vilar på vetenskaplig grund. 
Eleverna får inte heller tvingas eller uppmuntras att delta i inslag av 
bekännelsekaraktär. I undervisningen kan även psalmer som anknyter till 
högtiden behandlas. 

Det finns som framgår ovan en möjlighet enligt skollagen för en elev att 
befrias från skyldigheten att delta i obligatoriska inslag i undervisningen om 
det finns synnerliga skäl. Av förarbetena till bestämmelsen framgår att 
kravet på synnerliga skäl innebär att skälen för befrielse måste vara mycket 
starka. I enstaka fall kan det vara rimligt att en elev som ligger långt före i 
sin kunskapsutveckling och har nått kunskapskraven befrias från vissa 
inslag i undervisningen. Det tydliggörs också i förarbetena att 
undervisningen ska vara allsidig och saklig och utformas så att alla elever 
kan delta, oberoende av elevens och elevens vårdnadshavares religiösa eller 
filosofiska uppfattning.  

Det är således inte avsikten att bestämmelsen ska användas i de 
sammanhang som avses i denna promemoria. Det får dock överlämnas till 
rättstillämpningen att närmare klargöra när bestämmelsen ska tillämpas. 
Befrielse bör endast kunna gälla enstaka inslag i undervisningen. En elev får 
inte heller medges befrielse i sådan utsträckning att eleven riskerar att inte 
nå kunskapsmålen eller kunskapskraven i ett ämne. 
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Skolavslutning i en icke-konfessionell skola kan beroende på innehåll 
och utformning hållas i en kyrka 

 Skolavslutning är en del av utbildningen men inte en del i undervisningen. Det 
innebär att de offentliga skolor och de fristående skolor som inte har en 
konfessionell inriktning ska vara icke-konfessionella, dvs. det får inte 
förekomma några religiösa inslag som bön, välsignelse, trosbekännelse, 
predikan eller annan form av förkunnelse 

Det är angeläget att skolor utformar avslutningarna så att alla elever kan 
delta. Föräldrar ska med förtroende kunna skicka sina barn till skolan, 
förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena 
eller andra åskådningen.  

Skolavslutningen är en betydelsefull del av skolans verksamhet. 
Avslutningen ramar in och avslutar terminens gemensamma arbete och är 
en angelägenhet för alla skolans elever och hela dess personal. Om en skola 
överväger att hålla en skolavslutning i kyrkan bör lämpligheten i detta noga 
övervägas utifrån det tänkta innehållet. Det är viktigt att rektorn behåller 
kontrollen över avslutningens utformning om den hålls i kyrkan. Rektorn 
har ansvaret för att skollagens bestämmelser följs och måste därför i sina 
kontakter med kyrkan tydliggöra vad som får förekomma eller inte. 

Avslutningen får inte utformas så att det blir en religionsutövning för 
eleverna. Gränsen för när en skolavslutning är ett uttryck för 
religionsutövning måste bedömas från fall till fall. Skolinspektionen har i ett 
flertal tillsynsbeslut slagit fast att om skolavslutningen utformas så att 
tonvikten ligger på traditioner, högtidlighet och den gemensamma 
samvaron och att det inte förekommer några religiösa inslag såsom bön, 
välsignelse eller trosbekännelse, kan skolavslutning ske i kyrkan. Det är 
dock möjligt att sjunga ”Den blomstertid nu kommer”, som visserligen är 
en psalm men som är tydligt förknippad med traditionen med 
skolavslutning. 

Regleringen i skollagen om befrielse att delta i vissa obligatoriska inslag är 
kopplad till undervisningen och inte till utbildningen. Eftersom 
skolavslutning inte är en del i undervisningen kan denna bestämmelse inte 
användas av en elev för att bli befriad från att delta i en skolavslutning i 
kyrkan. 

 
 

Även högtider med utgångspunkt i kristendomen eller andra 
religioner kan uppmärksammas i en icke-konfessionell skola 

 Det är inget som hindrar att man inom utbildningen uppmärksammar 
traditioner i det svenska samhället även om dessa har en utgångspunkt i 
kristendomen eller andra religioner. Även sådana inslag måste dock 
utformas med beaktande av skollagens bestämmelser om en icke-
konfessionell utbildning. En skola kan således uppmärksamma advent till 
exempel genom att tända ljus eller ha adventsljusstakar. 
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Det är också möjligt att ha till exempel en adventssamling för att 
uppmärksamma traditionen med advent. En sådan samling får dock inte 
rymma religiösa inslag som bön, välsignelse, trosbekännelse, predikan eller 
annan form av förkunnelse. Det är därför inte tillåtet att ha en 
adventssamling i kyrkan om prästen förmedlar religiösa budskap. 

Rektorn har alltid ett ansvar för att en samling i samband med en religiös 
högtid genomförs på ett sätt som inte kommer i konflikt med skollagens 
bestämmelser om konfessionella inslag. Det innebär till exempel att rektorn 
i sina kontakter med kyrkan måste vara tydlig med vad som får förekomma 
och inte. Om en samling i samband med en religiös högtid är förenlig med 
skollagens bestämmelser är således beroende av vilket innehåll den ges och 
hur den utformas. 

Regleringen i skollagen om befrielse att delta i vissa obligatoriska inslag är 
kopplad till undervisningen och inte till utbildningen. Eftersom en samling 
med anledning av en högtid inte är en del i undervisningen kan denna 
bestämmelse inte användas av en elev för att bli befriad från att delta i en 
sådan samling i kyrkan. 

 
 

Skolavslutningar eller samlingar kopplade till religiösa högtider får ha 
konfessionella inslag vid en fristående skola med konfessionell 
inriktning 

 Fristående skolor med en konfessionell inriktning får ha konfessionella 
inslag i den del av utbildningen som inte är undervisning. I propositionen 
om en ny skollag anges att det i en skola med konfessionell inriktning finns 
utrymme för andakter, bönestunder eller annan form av religionsutövning 
liksom att det finns religiösa symboler eller dylikt i inredningen.1 Detta 
gäller dock endast inom den delen av utbildningen som inte är 
undervisning. 

Det innebär bland annat att en sådan skola får ha en skolavslutning eller en 
samling i anslutning till en religiös högtid som har konfessionella inslag 
eftersom dessa verksamheter inte är delar i undervisningen.  

Deltagandet i de konfessionella inslagen ska dock vara frivilliga för den 
enskilde eleven även om eleven valt att gå på den aktuella skolan. För att 
eleven och dennes vårdnadshavare ska kunna avgöra om eleven ska delta 
vid till exempel skolavslutningen är det viktigt att skolan på förhand 
informerar om formerna för avslutningen, så att det finns en möjlighet att 
avstå från att delta i hela avslutningen eller vissa enskilda inslag. 

 

 

 

 

                                                 
1 I propositionen anges att man i en förskola med konfessionell inriktning kan ha bordsbön, högläsning av religiösa 
berättelser och kyrkobesök. 
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Aktuella bestämmelser 
 

 

 Det här materialet grundar sig på bestämmelserna i regeringsformen och 
skollagen (2010:800) samt på förarbetena Den nya skollagen – för kunskap, 
valfrihet och trygghet, prop. 2009/2010: 165. 

1 kap. 2 § RF. 

2 kap. 2 § RF. 

Definitioner: 1 kap. 3 § skollagen. 

Utformningen av utbildningen: 1 kap. 6–7 §§ skollagen. 

Deltagande i utbildningen: 7 kap. 17 § skollagen. 

Befrielse från obligatoriska inslag i undervisningen: 7 kap. 19 § skollagen. 

 

Läs mer på www.skolverket.se	



 
 
Till 
Henrik Dahlquist Datum 

2021-12-30  
Diarienummer 

FG 2021-01409 
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Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 
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Hej du har inkommit med en synpunkt/klagomål till förvaltningen via förvaltningschef Maria 
Andersson. Nu har utredningen slutförts och i bifogat brev kan du ta del av vad förvaltningen kommit 
fram till och de ställningstaganden som gjorts samt åtgärder. 

Har du ytterligare frågor eller upplever att det är något som är oklart är du välkommen att kontakta 
mig.  

 

 

Frida Byrsten 

Verksamhetschef, Myndighet & Stöd 
 
______________________ 
Kungsbacka kommun 
Förskola & Grundskola, Myndighet & Stöd 
0300-83 44 69 
 
frida.byrsten@kungsbacka.se 
 



Från: Maria Andersson 
Skickat: den 29 november 2021 15:52 
Till: Henrik Dahlquist 
Kopia: Förskola Grundskola; Frida Byrsten 
Ämne: Sv: bekräftelse 
 
Hej Henrik, 
Förvaltningen arbetar på med ditt inkomna klagomål. Vi vill belysa det ut flera perspektiv, så därför tar 
det lite tid. Du kan räkna med att vi är klara om 2-3 veckor. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Maria Andersson 
Skolchef 
________________________ 
Kungsbacka kommun 
Förskola & Grundskola 
0300 – 836616 
 
 
 
 

Från: Henrik Dahlquist <henrik.dahlquist@telia.com>  
Skickat: den 29 november 2021 07:26 
Till: Maria Andersson <maria.andersson@kungsbacka.se> 
Ämne: Sv: bekräftelse 
 

Hej Maria, 
  
Jag hoppas allt är väl med dig så här i väntans tider! 
  
Angående Kapareskolans samarbete med religiöst samfund. 
  
Vi närmar oss slutet december och mitt mål är att få iväg min skrivelse/anmälan till Skolverket inom kort. 
Jag hade verkligen uppskattat att få med huvudmans syn på saken. Jag har en hel del att stå i på jobbet 
så jag får se när jag kan få anmälan klar. Jag påminner dig inte igen, fast kan nog lova att den inte går iväg 
innan 10 december. 
  
Ha det fint och med vänlig hälsning, 
  
Henrik Dahlquist 
070-654 56 00 
  
  

 
Du får inte e-post ofta från henrik.dahlquist@telia.com. Se varför det här är viktigt. 

 

mailto:henrik.dahlquist@telia.com
mailto:maria.andersson@kungsbacka.se
mailto:henrik.dahlquist@telia.com
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Från: Henrik Dahlquist <henrik.dahlquist@telia.com>  
Skickat: den 8 november 2021 16:23 
Till: 'Maria Andersson' <maria.andersson@kungsbacka.se> 
Ämne: Sv: bekräftelse 
  
Hej Maria, 
  
Toppen och tack för besked! 
  
Hälsar vänligt, 
  
Henrik 
  

Från: Maria Andersson <maria.andersson@kungsbacka.se>  
Skickat: den 2 november 2021 17:06 
Till: Henrik.dahlquist@telia.com 
Ämne: bekräftelse 
  
Hej Henrik, 
Jag vill med detta mejl bekräfta att jag mottagit din skrivelse och kommer att återkomma så snart 
ärendet är handlagt. 
  
  
  
Med vänlig hälsning 
  
Maria Andersson 
Skolchef 
________________________ 
Kungsbacka kommun 
Förskola & Grundskola 
0300 – 836616 
  

mailto:henrik.dahlquist@telia.com
mailto:maria.andersson@kungsbacka.se
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Från: Henrik Dahlquist <henrik.dahlquist@telia.com> 
Skickat: den 6 december 2021 07:32 
Till: Maria Andersson 
Kopia: Förskola Grundskola; Frida Byrsten 
Ämne: Sv: bekräftelse 
 
Hej Maria et al, 
 
Tack för info! Då avvaktar jag tills ni är klara. Man kan ju hoppas (läs det man förväntar sig) på att ni löser 
problemet på stående fot och avslutar samarbeten med religiösa samfund. Alternativt så känns det 
bättre för mig och underlättar kanske för skolinspektionen att ha huvudmans åsikt med direkt i min 
anmälan.  
 
Då tänker jag att vi inte hörs igen förrän på nyåret och hoppas du får en fin jul och ett gott nytt år! 
 
Hälsar vänligt, 
 
Henrik  
 
 
 

Från: Maria Andersson <maria.andersson@kungsbacka.se>  
Skickat: den 29 november 2021 15:52 
Till: Henrik Dahlquist <henrik.dahlquist@telia.com> 
Kopia: Förskola Grundskola <forskola.grundskola@kungsbacka.se>; Frida Byrsten 
<frida.byrsten@kungsbacka.se> 
Ämne: Sv: bekräftelse 
 
Hej Henrik, 
Förvaltningen arbetar på med ditt inkomna klagomål. Vi vill belysa det ut flera perspektiv, så därför tar 
det lite tid. Du kan räkna med att vi är klara om 2-3 veckor. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Maria Andersson 
Skolchef 
________________________ 
Kungsbacka kommun 
Förskola & Grundskola 
0300 – 836616 
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Till: Maria Andersson <maria.andersson@kungsbacka.se> 
Ämne: Sv: bekräftelse 
 

Hej Maria, 
  
Jag hoppas allt är väl med dig så här i väntans tider! 
  
Angående Kapareskolans samarbete med religiöst samfund. 
  
Vi närmar oss slutet december och mitt mål är att få iväg min skrivelse/anmälan till Skolverket inom kort. 
Jag hade verkligen uppskattat att få med huvudmans syn på saken. Jag har en hel del att stå i på jobbet 
så jag får se när jag kan få anmälan klar. Jag påminner dig inte igen, fast kan nog lova att den inte går iväg 
innan 10 december. 
  
Ha det fint och med vänlig hälsning, 
  
Henrik Dahlquist 
070-654 56 00 
  
  

Från: Henrik Dahlquist <henrik.dahlquist@telia.com>  
Skickat: den 8 november 2021 16:23 
Till: 'Maria Andersson' <maria.andersson@kungsbacka.se> 
Ämne: Sv: bekräftelse 
  
Hej Maria, 
  
Toppen och tack för besked! 
  
Hälsar vänligt, 
  
Henrik 
  

Från: Maria Andersson <maria.andersson@kungsbacka.se>  
Skickat: den 2 november 2021 17:06 
Till: Henrik.dahlquist@telia.com 
Ämne: bekräftelse 
  
Hej Henrik, 
Jag vill med detta mejl bekräfta att jag mottagit din skrivelse och kommer att återkomma så snart 
ärendet är handlagt. 
  
  
  
Med vänlig hälsning 
  

 
Du får inte e-post ofta från henrik.dahlquist@telia.com. Se varför det här är viktigt. 
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Maria Andersson 
Skolchef 
________________________ 
Kungsbacka kommun 
Förskola & Grundskola 
0300 – 836616 
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