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Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 

Sammanträde onsdagen den 20 januari 2021 kl. 17:00 

Plats: Gåsevadholm, Stadshuset. Ledamöter och ersättare uppmanas delta digitalt via 

Teams.  

 

 

 Ärende Beteckning Förslag 

1.  Val av justerare 

 

2020-00327  Utses. 

    

2.  Informationspunkt - Utredning 

om Yrkeshögskolan 

 

Föredragande: Karin 

Zetterman och Johan Ronner, 

kl. 17:05-17:35 

2020-00328  Informationen noteras till protokollet. 

    

3.  Informationspunkt - IOP med 

Erikshjälpen 

 

Föredragande: Karin 

Zetterman, kl. 17:35-17:50 

2020-00182  Informationen noteras till protokollet. 

    

4.  Yttrande över motion från 

Carita Boulwén (SD) om policy 

för erbjudande av 

modersmålsundervisning 

 

Föredragande: Cynthia 

Runefjärd, kl. 17:50-18:00 

2020-00270  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad 

med hänvisning till svaren i yttrandet som beskriver 

hur undervisningen planeras och bedrivs idag. 
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 Ärende Beteckning Förslag 

5.  Återrapport kränkningar 

höstterminen 2020 

 

Föredragande: Cecilia Fossan, 

kl. 18:00-18:10 

2020-00314  Förslag till beslut 

Informationen noteras till protokollet. Nämnden 

beslutar att redovisning och uppföljning av 

anmälningar om kännedom om kränkande 

behandling ska göras en gång i halvåret utöver den 

månadsvisa återrapporteringen av delegationsbeslut. 

6.  Återrapportering ej verkställda 

beslut enligt SoL fjärde 

kvartalet 2020 

 

2020-00085  Förslag till beslut 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar 

rapport enligt 16 kap. § 6 f socialtjänstlagen till 

protokollet. 

7.  Verksamhetschef elevhälsans 

medicinska insatser 

 

2021-00002  Förslag till beslut 

Cecilia Fossan utses till verksamhetschef för 

elevhälsans psykologiska och medicinska insatser 

inom elevhälsan från och med 2021-03-01. 

8.  Investeringsplan 2022-2026 2021-00007 Förslag till beslut 

Nämnden för Gymnasium och Arbetsmarknad 

godkänner investeringsplanen för löpande 

investeringar 2022-2026. 

9.  Information om 

ordförandebeslut - Förordnande 

för begäran om 

polishandräckning enligt lagen 

med särskilda bestämmelser om 

vård av unga (LVU) för 

tjänstemän vid Göteborgs stad 

 

2020-00289  Informationen noteras till protokollet.    

10.  Inkomna skrivelser till 

ledamöter och ersättare i 

nämnden 

2021-00005 Informationen noteras i protokollet. 

11.  Återrapportering av 

delegeringsbeslut 

2021-00003 Förslag till beslut 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 

godkänner återrapporteringen av delegeringsbeslut. 

12.  Förvaltningschefen informerar 

 

2020-00325  Informationen noteras till protokollet.       
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 Ärende Beteckning Förslag 

13.  Återrapportering till nämnden 

angående ekonomiskt bistånd 

och ensamkommande  

 

2020-00326  Informationen noteras till protokollet.       

 

Elin Hysén (L) 

ordförande 

Markus Ternblad 

sekreterare 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Yttrande över motion från Carita Boulwén (SD) om policy för erbjudande av 
modersmålsundervisning  

 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till svaren i yttrandet som 

beskriver hur undervisningen planeras och bedrivs idag. 

Sammanfattning av ärendet 

Carita Boulwén (SD) har inkommit med en motion om att fastställa en policy för erbjudande av 

modersmålsundervisning i Kungsbacka kommun. Motionären har i sin motion lämnat förslag på 

policyns innehåll, bland annat att det ska krävas ett språkkravtest innan modersmålsundervisning 

erbjuds i det aktuella språket. Kommunfullmäktige beslutade den 8 september 2020 att skicka 

motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 6 

oktober 2020 att remittera motionen till nämnderna för Förskola & Grundskola samt Gymnasium & 

Arbetsmarknad för yttrande. I yttrandet besvaras de tio punkter som motionären föreslår att Policy för 

erbjudande av modersmålsundervisning i Kungsbacka Kommun ska innehålla.  

Beslutsunderlag 

Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2020-12-07 

Motion Policy för erbjudande av modersmålsundervisning, 2020-07-30 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Carita Boulwén (SD) har inkommit med en motion om att fastställa en policy för erbjudande av 

modersmålsundervisning i Kungsbacka kommun. Motionären har i sin motion lämnat förslag på 

policyns innehåll, bland annat att det ska krävas ett språkkravtest innan modersmålsundervisning 

erbjuds i det aktuella språket. Kommunfullmäktige beslutade den 8 september 2020 att skicka 

motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 6 
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oktober 2020 att remittera motionen till nämnderna för Förskola & Grundskola samt Gymnasium & 

Arbetsmarknad för yttrande.  

 

Motionen beskriver i tio punkter förslag gällande Policy för erbjudande av modersmålsundervisning i 

Kungsbacka Kommun. Dessa besvaras nedan med en beskrivning av hur undervisningen planeras och 

bedrivs i dag: 

1.Förslag i motion: Ett språkkravstest införs innan modersmål erbjuds i det aktuella språket. 

Skollagen stipulerar tydligt att förkunskaper skall finnas på grundläggande (betyg E) eller goda (betyg 

C) nivå. Detta innebär att kommunen kan utgå från ett prov i något av B-eller C-språk och ta fram ett 

test i det aktuella modersmålet för att fastställa att den efterfrågade kunskapen finns, innan eleven 

erbjuds modersmålsundervisning. Provet tas fram av en extern instans. 

Svar på motion: Innan plats i modersmålsgrupp erbjuds genomför modersmålsläraren en bedömning 

av elevens språkkunskaper. Om det finns tveksamheter om att en elev inte uppfyller kravet på 

grundläggande kunskaper görs en sk språköversikt i åk F-3.  

För nya elever åk 4-9 gör modersmålslärarna en professionell bedömning om elevens möjligheter till 

ett godkänt betyg. Kraven på elevens grundläggande förmåga ökar med ålder eftersom kraven i 

kursplanen ökar ju äldre barnet är. Från och med ht 21 kommer en språköversikt även användas i 

bedömningen från och med åk 4. Språköversikterna är skapade av förstelärare och modersmålslärare 

på Enheten för flerspråkigt lärande, utifrån forskning om språkutveckling, med stöd från kommunens 

vetenskapliga ledare och med flera lärosäten som bollplank. Det finns inget motsvarande material på 

marknaden.  

På gymnasiet utgår bedömningen av en elevs kunskaper från elevens betyg i modersmål i grundskolan. 

Om ett sådant saknas gör modersmålsläraren en bedömning om en elev kan klara ett godkänt betyg i 

kursen och endast då erbjuds eleven undervisning. För att klara ett godkänt betyg i gymnasiekurserna 

är goda kunskaper i språket en förutsättning, eftersom kunskapskraven ligger på en hög nivå.  

Att använda prov från kurserna i Moderna språk skulle inte vara hjälpsamt då dessa prov prövar en för 

låg kunskapsnivå i jämförelse med vad som krävs i kurserna Modersmål 1 och 2, samt Aktiv 

tvåspråkighet.  

I ansökan till modersmålsundervisningen intygar vårdnadshavaren/myndig elev att eleven har 

grundläggande kunskaper.  

 

2. Förslag i motion: Elever ska inte erbjudas modersmålsundervisning om inte kraven på att en 

vårdnadshavare skall prata modersmålet samt att språket talas i hemmet uppfylls. Kraven på att en 

vårdnadshavare skall tala modersmålet samt att språket skall talas i hemmet uppfylls inte om 

vårdnadshavaren inte finns i Sverige. 

 

Svar på motion: I ansökan till modersmålsundervisningen intygar vårdnadshavaren/myndig elev att 

språket är ett dagligt umgängesspråk i hemmet samt att språket är minst en av vårdnadshavarnas 
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modersmål. Vid en första kontakt med vårdnadshavarna i grundskolan/gymnasiet samt myndig elev 

undersöker modersmålsläraren att språket är ett dagligt umgängesspråk i hemmet. 

 

Enligt Skolförordningen 5 Kap §7 är Huvudmannen också skyldig att erbjuda elever som är 

adoptivbarn och har ett annat modersmål än svenska modersmålsundervisning, även om språket inte är 

elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Eleven måste dock fortfarande uppfylla kravet om 

grundläggande kunskaper.  

Därför erbjuds även adoptivbarn som har grundläggande kunskaper undervisning i modersmål. 

 

Ensamkommande elever uppfyller formellt inte kriterierna för modersmålsundervisning, eftersom 

modersmålet då inte talas i hemmet  

Obs! I statens offentliga utredning Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet (SOU 

2017:54) tas ensamkommandes elevers behov av modersmålsundervisning upp ”Tidigare studier har 

visat att elever som läser sitt modersmål generellt har bättre betyg i alla skolans ämnen, än elever som 

inte läser modersmål. Undervisning i ämnet modersmål kan dessutom ge de nyanlända 

eleverna stora möjligheter att få godkänt i ett ämne som ligger till grund för behörighet till 

gymnasieskolans nationella program.”  Vidare sägs ”Enligt utredningen finns det inte skäl till att göra 

skillnad mellan elever som är adopterade och därför inte talar modersmålet i hemmet och elever som 

kommer till Sverige som asylsökande utan vårdnadshavare och av den anledningen inte talar 

modersmålet i hemmet. Utredningen föreslår därför att huvudmannen ska vara skyldig att erbjuda 

modersmålsundervisning till ensamkommande elever i de obligatoriska skolformerna och gymnasie- 

och gymnasiesärskolan, om de har ett annat modersmål än svenska, även om språket inte är elevens 

dagliga umgängesspråk i hemmet.” 

Utifrån utredningens resonemang erbjuds ensamkommande elever i Kungsbacka 

modersmålsundervisning i grundskolan/gymnasieskolan, om de uppfyller kravet på grundläggande 

respektive goda kunskaper i språket. 

 

Om en elev av någon anledning inte längre har en vårdnadshavare i hemmet som talar modersmålet 

erbjuds fortsatt undervisning, utifrån Skolförordningen 5 Kap 12 § ”En elev som får 

modersmålsundervisning får fortsätta att delta i undervisningen, även om språket skulle upphöra att 

vara dagligt umgängesspråk för eleven.” 

 

Teckenspråk räknas enligt Skollagen inte som minoritetsspråk, men gör det i Språklagen. Utifrån detta 

gäller i  Kungsbacka att det ska finnas en utökad rättighet till undervisning i teckenspråk.  

Elever med hörselnedsättning samt syskon till elever med hörselnedsättning har i Kungsbacka rätt till 

modersmålsundervisning i svenskt teckenspråk trots att det inte är vårdnadshavarens modersmål, om 

övriga krav för modersmålsundervisning uppfylls.  
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3.Förslag motion:  Modersmål i förskola, förskoleklass, fritids eller vuxenutbildningar erbjuds inte. 

Det är inte lagstadgat och är inget skallkrav i skollagen. 

 

Svar på motion: Idag erbjuds ingen modersmålsundervisning i förskola, fritidshem eller 

vuxenutbildning. 

 

Enligt Skollagen 8 kap. 10§ ska förskolan medverka till att barn med annat modersmål än svenska får 

möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Pedagoger i förskolan erbjuds 

därför stöd från enhet Flerspråkigt lärande i arbetet med flerspråkighet och interkulturalitet.  

 

Enligt Skollagen 9 kap. 10§ ska förskoleklassen medverka till att elever med annat modersmål än 

svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. I förskoleklass erbjuds 

därför elever att delta i modersmålsundervisningen om de uppfyller grundskolans kriterier för att 

erbjudas undervisning.  Elever som ej uppfyller kriterier erbjuds stöd inom förskoleklassens 

verksamhet. 

 

 4. Förslag motion: Erbjud max sju års modersmål från startdatum. Det är vad som stipuleras i 

Skollagen. Från det datum då man har första lektionstillfället ska den bortre tidsgränsen vara max sju 

år, även om man inte har sökt vissa terminer. 

 

Svar på motion: Grundskolans kursplan i modersmål är formulerad utifrån att eleverna studerar ämnet 

under 9 år. En kortare tid medför minskade möjligheter för en elev att nå ett högre betyg. Om en elev 

endast erbjuds sju års undervisning minskar möjligheten att erbjuda eleven modersmålsundervisning i 

gymnasieskolan, eftersom eleven då ofta redan haft sju års undervisning när gymnasieutbildningen 

påbörjas. De kunskaper som en gymnasieelev tillägnar sig i modersmålskurserna ligger på en sådan 

nivå att språket kan användas inom arbetslivet.  

 

Skolförordningen anger att eleven ska erbjudas modersmålsundervisning under längre tid än sju år, om 

eleven har ett särskilt behov av sådan undervisning. 

 

Den statliga utredningen SOU 2019:18; För flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering – 

modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål anser att regeln om att huvudmannen 

kan begränsa modersmålsundervisningen till sju läsår begränsar elevens möjligheter att få 

sammanhållen utbildning i ämnet modersmål under sin skoltid. Därmed riskerar regeln att få negativa 

konsekvenser för elevernas lärande, flerspråkighet och studieresultat. 

Det finns inget register över genomförd undervisningstid i modersmål som följer eleven mellan olika 

huvudmän vilket gör det svårt att kontrollera i vilken utsträckning de redan haft undervisning på 

modersmål om de byter huvudman.  

 



KUNGSBACKA KOMMUN 
5 (7)  

 

 

5. Förslag i motion: Förtydligande om vad som är en ”lämplig lärare”. En lämplig lärare i alla andra 

ämnen har legitimation för det ämnet som man skall betygsätta som krav. Varför detta krav inte skulle 

omfatta modersmålslärare är en sänkning av lärarprofessionen status. Lämplig lärare, enligt 

denna policy, innebär i första hand legitimerad lärare i det aktuella språket, i andra hand 

legitimerad språklärare med kunskaper motsvarande modersmålskunskaper i det aktuella 

språket. 

 

Svar på motion: Enligt Skollagen kap 2 §18-20 är modersmålslärare undantagna från 

legitimationskravet och får tillsvidareanställas som lärare. Enhet Flerspråkigt lärande strävar alltid 

efter att rekrytera en lärare med svensk lärarlegitimation i sitt modersmål. Om det inte finns att tillgå, 

sökes lärare med 1) annan svensk legitimation i annat ämne, men med dokumenterade språkkunskaper 

i sitt modersmål 2) utländsk pedagogisk utbildning som motsvarar den svenska behörighetsgivande 

utbildningen i modersmål, i så stor utsträckning som möjligt. 

Enhet Flerspråkigt lärande uppmuntrar dessa lärare att komplettera sin utbildning för att erhålla en 

svensk lärarlegitimation och detta sker i viss utsträckning. 

Enhet Flerspråkigt lärande har tillsammans med HR påbörjat ett arbete i syfte att kunna undanta de 

legitimerade lärarna vid behov av uppsägningar inom verksamheten. 

 

6. Förslag i motion: Tidsgräns som man skall ha sökt modersmål, är den 1 oktober och den 1 maj. 

Dessa datum säkerställer att kommunen har möjlighet att rekrytera ”lämplig” lärare kommande termin. 

Denna tidsgräns krävs för att ge rektorerna rimlig tid att hitta adekvat personal. En rimlig 

tidsgräns är två månader, vilket brukar gälla övriga lärartjänster. Sökande som inkommer 

med ansökan efter detta datum skall inte ges möjlighet till modersmål den terminen. 

 

Svar på motion: Elever som ansöker om modersmålsundervisningen erbjuds plats i befintlig grupp i 

samband med respektive terminsstart. Något undantag kan förekomma om en lämplig grupp och lärare 

som fungerar för eleven redan finns.  Inga nya modersmålsgrupper påbörjas under pågående termin. 

Nyrekryteringar av lärare sker inför respektive terminsstart, oftast inför läsårsstart. 

 

7. Förslag i motion: Modersmålsundervisning skall bedrivas efter ordinarie skoltid. Barn som läser 

modersmål som inte är klassificerat som C-språk skall läsa sitt modersmål efter ordinarie skoltid. Det 

är inte rimligt att avbryta ordinarie lektion för att gå på modersmål och missa viktiga lektioner. 

Målet med skolan måste vara att ge dessa elever bästa möjliga chans att lyckas i skolan för 

att senare lyckas med steget ut i arbetslivet eller vidare studier. Då är det kontraproduktivt 

att låta dem missa viktiga lektioner. Detta tillsammans med fjärrundervisning gör att 

lektionerna kan effektiviseras och bedrivas med alla elever som har samma språk samtidigt 

så länge kvoten elever inte överstiger kommunens rekommendation på max elever per 

klassrum. 
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Svar på motion: Modersmålsundervisningen i Kungsbacka sker efter ordinarie skoltid. Enstaka 

lektioner på gymnasiet schemaläggs undantagsvis på elevers håltimmar. Modersmålsundervisningen är 

aldrig schemalagd parallellt med någon annan undervisning.  

Modersmålsundervisningen för majoriteten av eleverna i åk 6-9 är schemalagda efter skoltid, två dagar 

i veckan, då dessa elever kan samlas centralt i Kungsbacka i större grupper. 

 

 

8. Förslag i motion: Fjärrundervisning. Fem elever är ett mycket litet underlag för en klass och 

innebär en extremt hög lärartäthet, som i många andra sammanhang inte skulle accepteras. I många fall 

handlar det dessutom om enstaka undervisningstillfällen under en vecka för en pedagog som 

bor och arbetar på annan ort. Fjärrundervisning är ett alternativ som möjliggör samordning 

och besparar Kungsbacka kommun onödiga kostnader för reseersättning till pedagogerna. Då 

avsaknad av legitimerad personal också är ett problem borde detta möjliggöra för eleverna 

att få korrekt utbildning av behöriga lärare. 

 

Svar på motion: För elevgrupper som är färre än fem elever erbjuds undervisning varannan vecka 

alternativt fjärrundervisning varje vecka. Rektor fattar beslut om vilken typ av undervisning eleven ska 

erbjudas. För fjärrundervisning krävs, enligt lagstiftningen, en handledare på respektive skola. Detta är 

en kostnad för skolan och när enhet Flerspråkigt lärande tillsammans med rektor väger kostnaderna 

mot varandra hamnar vi ofta i att undervisning varannan vecka på plats är mer kostnadseffektivt än 

fjärrundervisning. 

Fjärrundervisning sker idag ex på Frillesås för elever åk F-5, för att minska lärarnas restid. 

För att kunna effektivisera fjärrundervisningen på Frillesåsskolan ytterligare samlas elever från olika 

språk i samma rum och stöttas då av en handledare vid ett och samma tillfälle. 

 

9. Förslag i motion: Olika språk kan inte slås samman till gemensamma lektioner. Kravet är väldigt 

tydligt enligt Skollagen/Skolverket. Minst fem sökande till ett språk ska finnas för att det skall behöva 

erbjudas av kommunen. Att bedriva undervisning i flera språk samtidigt innebär en orimlig 

och helt ineffektiv undervisningssituation. 

 

Svar på motion: Kungsbacka följer Skolförordningens formuleringar om att undervisning, i ett för 

kommunen nytt modersmål, endast startas upp om det finns fem behöriga elever i det aktuella språket. 

Olika språk undervisas ej tillsammans.  

De dialekter/språkvariationer som idag har undervisning tillsammans är bosniska-kroatiska-serbiska 

(tidigare serbokroatiska), samt i dari/farsi (två grenar av persiska). Inom respektive 

dialekt/språkvariation finns fler än fem elever. Enhet Flerspråkigt lärande undervisar eleverna 

tillsammans för att effektivisera och inte behöva erbjuda en lärare i varje dialekt/variation, samt för att 

underlätta samarbetet och förståelsen mellan dessa dialekter/variationer.  
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10. Förslag i motion:  När ovanstående krav uppfyllts skall fortfarande kravet på 5 sökande uppfyllas. 

Minst fem sökande i kommunen, i det aktuella språket, måste söka varje termin för att kommunen ska 

erbjuda undervisning. Om det kravet inte uppfylls erbjuds ingen modersmålsundervisning i 

det aktuella språket den terminen. 

 

Svar på motion: Om samtliga 900 elever ska nyansöka om modersmålsundervisning inför varje 

termin skapas ett stort administrativt arbete.  

Om man bortser från minoritetsspråken har Kungsbacka minst fem elever i alla språk, utom två. Dessa 

två språk hade fem elever när undervisning erbjöds, men elevers vårdnadshavare har sedan valt att 

avsluta undervisningen. Om någon elev avslutar undervisningen och gruppen sedan består av färre än 

fem elever avslutas inte undervisning, eftersom alla elever har rätt att slutföra sin utbildning och få 

möjlighet till ett slutbetyg. I grundskolan fortsätter eleven att läsa till åk 9 även om de är färre än 5 

elever. På gymnasiet avslutas den kurs man går det året, eftersom man ansöker om ny kurs till varje 

läsår. De elever på gymnasiets introduktionsprogram som läser modersmål på grundskolenivå söker 

också om kursen varje år, så där tar skolan ställning årsvis precis som för gymnasiekurserna. 

 
 

 

Cynthia Runefjärd  

Förvaltningschef     
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Policy	för	erbjudande	av		modersmålsundervisning																																									Kungsbacka	200730	
	
	
Sammanfattning	
	
Sverigedemokraterna	tar	inte	ställning	emot	två-	eller	flerspråkighet	och	vi	har	inga	synpunkter	på	att	
skolelever	studerar	föräldrarnas	modersmål	utanför	ordinarie	skoltid.	Vi	vill	dock	av	kostnadsskäl	
nedprioritera	kommunalt	finansierad	modersmålsundervisning	inom	ramen	för	vad	lagen	säger,	
istället	för	det	godtycke	som	råder	idag.	
Därför	bör	praxis	för	modersmålsundervisning	stramas	upp	och	följa	de	lagar	och	föreskrifter	som	
styr.		
	
Minoritetsspråk	ska	 	i	kraft	av	sin	särskilda	status	-	dock	inte	vara	föremål	för	några	inskränkningar.	
	
Vad	säger	lagen?	
	
Skollagen	10	kap	fastslår	att:	
	
”Modersmålsundervisning	7	§	En	elev	som	har	en	vårdnadshavare	med	ett	annat	modersmål	än	
svenska	ska	erbjudas	modersmålsundervisning	i	detta	språk	om	
1.	språket	är	elevens	dagliga	umgängesspråk	i	hemmet,	och	
2.	eleven	har	grundläggande	(goda	för	gymnasiet)	kunskaper	i	språket.		
	
Modersmålsundervisning	i	ett	nationellt	minoritetsspråk	ska	erbjudas	även	om	språket	inte	är	
elevens	dagliga	umgängesspråk	i	hemmet.	Regeringen	eller	den	myndighet	som	regeringen	
bestämmer	får	meddela	föreskrifter	om	modersmålsundervisning.	Sådana	föreskrifter	får	innebära	
att	modersmålsundervisning	ska	erbjudas	i	ett	språk	bara	om	ett	visst	antal	elever	önskar	sådan	
undervisning	i	det	språket.”	
	
Detta	gäller	för	grundskola,	specialskola,	särskola	samt	sameskola.	Även	gymnasiet	och	
gymnasiesärskola.	Då	är	det	alltså	ett	”skall-krav”.	I	övriga	skolformer	är	detta	bara	ett	”bör-	krav”.	
	
Skolverkets	rekommendationer	i	enlighet	med	skollagen:	
	
•	”Bedömning	och	betygsättning	sker	på	samma	sätt	som	i	övriga	ämnen.	Elevens	visade	kunskaper	
och	förmågor	bedöms	utifrån	kunskapskraven	i	kursplanen	eller	ämnesplanen.”	
	
•		”Det	är	vårdnadshavare	som	ansöker	om	modersmålsundervisning	i	grundskolan	och	motsvarande	
skolformer,	medan	eleven	själv	ansöker	om	modersmålsundervisning	i	gymnasieskolan	och	
gymnasiesärskolan.	Ansökan	sker	alltid	via	skolans	rektor.		
Inom	kommunal	vuxenutbildning	ansöker	eleverna	om	att	läsa	kurser	inom	ämnet	modersmål.”	
	
•	”Huvudmannen	är	endast	skyldig	att	anordna	modersmålsundervisning	om	det	finns	minst	fem	
elever	som	har	rätt	till	undervisningen,	dessa	elever	önskar	att	få	undervisning	i	språket,	och	
det	finns	en	lämplig	lärare.”	
																																																																																																																																												



•	”Det	är	rektorn	som	avgör	om	en	lärare	är	lämplig	att	bedriva	modersmålsundervisning.”	
	
•	”Har	eleven	fått	sin	modersmålsundervisning	utöver	den	garanterade	undervisningstiden	i	
grundskolan	eller	motsvarande	skolformer,	är	huvudmannen	skyldig	att	erbjuda	undervisningen	i	
högst	sju	läsår	sammanlagt.”	
	
Kungsbacka	kommun	har	därmed	följande	att	förhålla	sig	till:		
	
•	Eleven	ska	ha	grundläggande	(goda	för	gymnasiet)	kunskaper	i	modersmålet	och	
•	minst	en	vårdnadshavare	skall	prata	modersmålet	och	
•	det	skall	vara	umgängesspråket	i	hemmet	och	
•	minst	fem	behöriga	elever	i	kommunen	ansöker	om	detta.	
•	En	lämplig	(avgörs	av	rektor)	lärare	finns	att	tillgå	och	
•	modersmålsundervisning	ska	erbjudas	i	grundskolan	och	gymnasiet	samt	liknade	
former	och	
•	högst	sju	års	undervisning	är	ett	”skall-krav”.	
	
Förvaltningarna	för	För-	och	Grundskola	samt	Gymnasie-	och	Arbetsmarknadsnämnden	ska	därmed	
säkerställa	att	språket	talas	av	en	vårdnadshavare	och	att	det	talas	i	hemmet.	
	
	
							Förslag	gällande	Policy	för	erbjudande	av	modersmålsundervisning	i	Kungsbacka	Kommun	
	

1. Ett	språkkravstest	införs	innan	modersmål	erbjuds	i	det	aktuella	språket.	Skollagen	stipulerar	
tydligt	att	förkunskaper	skall	finnas	på	grundläggande	(betyg	E)	eller	goda	(betyg	C)	nivå.	
Detta	innebär	att	kommunen	kan	utgå	från	ett	prov	i	något	av	B-eller	C-språk	och	ta	fram	ett	
test	i	det	aktuella	modersmålet	för	att	fastställa	att	den	efterfrågade	kunskapen	finns,	innan	
eleven	erbjuds	modersmålsundervisning.	Provet	tas	fram	av	en	extern	instans.	

	
2. Elever	ska	inte	erbjudas	modersmålsundervisning	om	inte	kraven	på	att	en	vårdnadshavare	

skall	prata	modersmålet	samt	att	språket	talas	i	hemmet	uppfylls.	Kraven	på	att	en	
vårdnadshavare	skall	tala	modersmålet	samt	att	språket	skall	talas	i	hemmet	uppfylls	inte	om	
vårdnadshavaren	inte	finns	i	Sverige.	

	
3. Modersmål	i	förskola,	förskoleklass,	fritids	eller	vuxenutbildningar	erbjuds	inte.	Det	är	inte	

lagstadgat	och	är	ingen	skall-sats	i	skollagen.		
	

4. Erbjud	max	sju	års	modersmål	från	startdatum.	Det	är	vad	som	stipuleras	i	Skollagen.		
Från	det	datum	då	man	har	första	lektionstillfället	ska	den	bortre	tidsgränsen	vara	max	sju	år,	
även	om	man	inte	har	sökt	vissa	terminer.	

	
5. Förtydligande	om	vad	som	är	en	”lämplig	lärare”.	En	lämplig	lärare	i	alla	andra	ämnen	har	

legitimation	för	det	ämnet	som	man	skall	betygsätta	som	krav.	Varför	detta	krav	inte	skulle	
omfatta	modersmålslärare	är	en	sänkning	av	lärarprofessionen	status.	Lämplig	lärare,	enligt	
denna	policy,	innebär	i	första	hand	legitimerad	lärare	i	det	aktuella	språket,	i	andra	hand	
legitimerad	språklärare	med	kunskaper	motsvarande	modersmålskunskaper	i	det	aktuella	
språket.	

	
6. Tidsgräns	som	man	skall	ha	sökt	modersmål,	är	den	1	oktober	och	den	1	maj.	Dessa	datum	

säkerställer	att	kommunen	har	möjlighet	att	rekrytera	”lämplig”	lärare	kommande	termin.	
Denna	tidsgräns	krävs	för	att	ge	rektorerna	rimlig	tid	att	hitta	adekvat	personal.	En	rimlig	
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AnvNamn 
«AnvTelnr» 
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 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Återrapport anmälningar om kännedom om kränkning 

 

 

Förslag till beslut  

Informationen noteras till protokollet. Nämnden beslutar att redovisning och uppföljning av 

anmälningar om kännedom om kränkande behandling ska göras en gång i halvåret utöver den 

månadsvisa återrapporteringen av delegationsbeslut. 

 

 

Sammanfattning av ärendet 

Under perioden augusti 2020 till och med december 2020 har 11 anmälningar om kännedom om 

kränkande behandling på Kungsbackas gymnasieskolor gjorts till huvudmannen. Samtliga utredningar 

har genomförts skyndsamt och ett antal åtgärder har vidtagits kopplat till respektive ärende som 

befunnits vara kränkning. Ett antal förebyggande och främjande åtgärder har också vidtagits. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-01-04  

Beslutet skickas till 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 

 

Beskrivning av ärendet 

Det är 7 av 11 skolenheter som har anmält kännedom om kränkande behandling under höstterminen. 

 



 KUNGSBACKA KOMMUN 

 2 (2) 

 

Den vanligaste åtgärden som vidtas när en elev utsatts för en konstaterad kränkande behandling är 

samtal med de inblandade där skolans personal bland annat noggrant följer upp att kränkningarna 

upphört. Polisanmälan görs när händelsen är av allvarligare karaktär. 

 

Under perioden augusti 2020 till och med december 2020 har 11 anmälningar om kännedom om 

kränkande behandling på Kungsbackas gymnasieskolor gjorts till huvudmannen.  

Efter att ha utrett ärendena har alla 10 ärenden bedömts vara kränkningar. 9 av dessa ärenden handlar 

om ärenden där elev/elever har kränkt elev/elever. I ett fall handlar det om att en elev blivit kränkt av 

personal. 

Av de ärenden som bedömdes vara kränkningar var det 1 ärende som inbegrep våld eller hot om våld 

och 9 ärenden som handlade om verbala kränkningar. Under höstterminen 2020 har det inkommit lika 

många som under vårterminen.  

 

Cecilia Fossan  

Biträdande gymnasiechef 
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 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Redovisning av inrapporterade ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, SoL 
fjärde kvartalet 2020 

 

Förslag till beslut  

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar rapport enligt 16 kap. § 6 f socialtjänstlagen till 

protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och 

omsorg, IVO, om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) som inte har verkställts tre månader 

efter beslut. Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom 

tre månader.  

Rapporteringen sker på individnivå varje kvartal och i samband med rapporteringen ska även 

nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda revisorerna informeras. 

Beslutsunderlag 

Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2020-12-22 

Sammanställning av icke verkställda beslut inrapporterade till IVO kvartal 4 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  

Kommunens förtroendevalda revisorer 

 

Beskrivning av ärendet 

Sammanställning av tredje kvartalet 2020 för ej verkställda beslut enligt 4 kap 1§ och rapportering 

enligt 16 kap 6 f§, socialtjänstlagen, SoL, visar att inga ej verkställda beslut är inrapporterade.  

 



 KUNGSBACKA KOMMUN 

 2 (2) 

 

 

Karin Zetterman  

Verksamhetschef, Kompetenscentrum     
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 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Verksamhetschef elevhälsans medicinska insatser 

 

Förslag till beslut  

Cecilia Fossan utses till verksamhetschef för elevhälsans psykologiska och medicinska insatser inom 

elevhälsan från och med 2021-03-01. 

Beslutsmotivering 

Cecilia Fossan har genom sin utbildning och erfarenhet erhållit den kompetens som krävs för att kunna 

leda verksamheten och tillgodose kravet på högsta möjliga patientsäkerhet inom verksamheten. I detta 

ingår organisations- och struktureringsförmåga, förmåga att fatta beslut och uppdra åt annan att 

fullgöra enskilda ledningsuppgifter. Cecilia Fossan visar på förmåga att samarbeta, ta initiativ, 

motivera och entusiasmera sina medarbetare samt hantera stressituationer och bedöms därför lämplig 

för uppdraget.  

Verksamhetschefens ansvarsområden och uppgifter biläggs tjänsteskrivelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Vårdgivare för skolhälsovården är ytterst Kommunfullmäktige som i sitt reglemente har reglerat det 

praktiska vårdgivaransvaret för elevhälsans psykologiska och medicinska insatser inom elevhälsan till 

nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad. Nämnden ska tillse att det finns en verksamhetschef för 

elevhälsans hälso- och sjukvårdsverksamhet, beslutet får inte delegeras. I beslutet ska en viss 

namngiven person anges med motivering om varför den personen är lämplig. I nämndbeslutet ska även 

verksamhetschefens ansvarsområden och uppgifter anges. 

 

Vårdgivaren har bland annat ansvar för att  

• ledningen av hälso- och sjukvården är organiserad så att den tillgodoser hög patientsäkerhet och god 

kvalitet av vården samt främjar kostnadseffektivitet  

• det finns en verksamhetschef som svarar för elevhälsans hälso- och sjukvårdsverksamhet  

• utse en eller flera befattningshavare som ska svara för anmälningsskyldigheten enligt 3 kap. 5 § 

patientsäkerhetslagen (lex Maria) 

• registrera verksamhetschef och anmälningsansvariga enligt 3 kap. 5 § patientsäkerhetslagen (lex 

Maria) till vårdgivarregistret hos Inspektionen för vård och omsorg 
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• dokumentera hur det organisatoriska ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är fördelat inom 

verksamheten samt upprätta en årlig patientsäkerhetsberättelse 

• teckna en obligatorisk patientförsäkring enligt patientskadelagen (1996:799)  

• det finns ett ledningssystem för verksamheten som ska användas för att systematiskt och fortlöpande 

utveckla och säkra verksamhetens kvalitet 

• systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i hälso- och sjukvårdsverksamheten inom 

elevhälsan 

 

Beslutsunderlag 

Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-01-07 

Verksamhetschefens ansvarsområden och uppgifter 

Beslutet skickas till 

Vårdgivarregistret hos Inspektionen för vård och omsorg  

Skolsköterskor 

Psykologer 

Rektorer  

Gymnasiechef 

 

Beskrivning av ärendet 

Vårdgivare för skolhälsovården är ytterst Kommunfullmäktige som i sitt reglemente har reglerat det 

praktiska vårdgivaransvaret för elevhälsans psykologiska och medicinska insatser inom elevhälsan till 

nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad. Nämnden ska därför tillse att det finns en 

verksamhetschef för elevhälsans hälso- och sjukvårdsverksamhet, beslutet får inte delegeras. I beslutet 

ska en viss namngiven person anges med motivering om varför den personen är lämplig. I 

nämndbeslutet ska även verksamhetschefens ansvarsområden och uppgifter anges. 

 

Vårdgivaren har bland annat ansvar för att  

• ledningen av hälso- och sjukvården är organiserad så att den tillgodoser hög patientsäkerhet och god 

kvalitet av vården samt främjar kostnadseffektivitet  

• det finns en verksamhetschef som svarar för elevhälsans hälso- och sjukvårdsverksamhet  

• utse en eller flera befattningshavare som ska svara för anmälningsskyldigheten enligt 3 kap. 5 § 

patientsäkerhetslagen (lex Maria) 
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• registrera verksamhetschef och anmälningsansvariga enligt 3 kap. 5 § patientsäkerhetslagen (lex 

Maria) till vårdgivarregistret hos Inspektionen för vård och omsorg 

• dokumentera hur det organisatoriska ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är fördelat inom 

verksamheten samt upprätta en årlig patientsäkerhetsberättelse 

• teckna en obligatorisk patientförsäkring enligt patientskadelagen (1996:799)  

• det finns ett ledningssystem för verksamheten som ska användas för att systematiskt och fortlöpande 

utveckla och säkra verksamhetens kvalitet 

• systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i hälso- och sjukvårdsverksamheten inom 

elevhälsan 

 

Den medicinska och psykologiska elevhälsans verksamhet ska anmälas till Inspektionen för vård och 

omsorg (IVO, som är tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvårdsverksamhet). I anmälan ska anges 

vem som är verksamhetschef och vem som ansvarar för anmälningsskyldigheten enligt 3 kap. 5 § 

(LEX Maria-anmälningar) och 3 kap. 7 § (anmälan om att det finns skälig anledning att befara att en 

legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården kan utgöra en fara för patientsäkerheten) 

patientsäkerhetslagen. Att inte anmäla vem som är verksamhetschef och vem som ansvarar för 

anmälningar enligt 3 kap. 5 § och 3 kap. 7 § patientsäkerhetslagen är straffbelagt. 

Verksamhetschefen behöver enligt Socialstyrelsens allmänna råd om verksamhetschef (SOSFS 

1997:8) inte tillhöra den medicinska eller psykologiska professionen eller själv ha sådan 

sakkompetens. Har verksamhetschefen inte medicinsk och psykologisk sakkompetens, ska 

verksamhetschefen i så fall delegera de uppgifter som kräver medicinsk eller psykologisk 

sakkompetens till en sakkompetent person. Verksamhetschefen får även delegera andra enskilda 

ledningsuppgifter till annan anställd som har kompetens för detta. Ett sådant beslut att delegera 

uppgifter får fattas av verksamhetschefen. Verksamhetschefen har dock, som vid all delegering, kvar 

det övergripande ansvaret och kan inte friskriva sig från detta.  

Enligt Socialstyrelsens allmänna råd om verksamhetschef anges därutöver följande om 

verksamhetschefens kompetens (s. 6): Avgörande för en persons lämplighet är dennes utbildning, 

erfarenhet och personliga egenskaper. Kompetenskravet varierar självklart med omfattning och 

inriktning av verksamheten och vilket ansvar som läggs på denna. Det väsentliga är att 

verksamhetschefen har de egenskaper samt den kompetens som krävs för att denne ska kunna leda 

verksamheten och tillgodose kravet på högsta möjliga patientsäkerhet inom verksamheten. Detta 

innebär bland annat att verksamhetschefen bör ha organisations- och struktureringsförmåga, förmåga 

att fatta beslut och uppdra åt annan att fullgöra enskilda ledningsuppgifter. Andra viktiga 

chefsegenskaper är samarbetsförmåga, initiativförmåga, förmåga att motivera och entusiasmera sina 

medarbetare samt hantera stressituationer.  

Både den medicinska delen och den psykologiska delen av elevhälsan faller inom hälso- och 

sjukvårdslagens område (HSL). Enligt HSL måste den medicinska och psykologiska delen av 

elevhälsan ledas av en verksamhetschef.  
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Bilaga: Verksamhetschefens ansvarsområden och uppgifter 

 

 

Cynthia Runefjärd  

Förvaltningschef Gymnasium & Arbetsmarknad     
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 inom ramen för ledningssystemen i samråd med MLA, skolläkare och PLA ta 
fram, fastställa och dokumentera processer, rutiner och metoder för hur det 
systematiska kvalitetsarbetet kontinuerligt ska bedrivas för att styra, följa 
upp och utveckla verksamheten och dess resultat 

 vid behov i samråd med MLA och PLA stödja rektor och hälso- och 
sjukvårdspersonal i systematiskt kvalitetsarbete (riskanalyser, avvikelser och 
egenkontroll) och övergripande patientsäkerhetsarbete  

 vid behov stödja MLA och PLA när det gäller utredning av klagomål och 
synpunkter som rör hälso- och sjukvården för de medicinska och 
psykologiska insatserna inom elevhälsan 

 vid behov stödja MLA, skolläkare och PLA i planering och utveckling av 
verksamheten lokalt i samråd med rektor och hälso- och sjukvårdspersonal 

 i samverkan med MLA ta fram kvalitetssäkrad statistik för uppföljning av 
hälsodata för redovisning till skolledning och/eller de politiska nämnder som 
behöver hälsodata på aggregerad nivå för att kunna ta beslut om eventuella 
förebyggande och främjande insatser 

 ansvara för att det finns möjlighet för MLA, skolläkare och PLA att delta i 
samverkan och samarbete kring hälso- och sjukvård med andra 
myndigheter, region Halland, Samverkansregion Göteborg – Västra 
Götalands län enligt Hälso- och sjukvårdsförordningen och internt med 
andra förvaltningar  

 vid behov delta i nätverk för medicinskt och psykologiskt ledningsansvariga i 
Halland och Göteborgsregionen 

 svara på frågor från myndigheter, elever, vårdnadshavare och medier vad 
gäller verksamheten 
 

Riskanalys 

Verksamhetschef enligt HSL ska: 

 ta emot riskanalyser för eventuella åtgärder inför väsentliga förändringar i 
verksamheten som kan innebära risk för negativa händelser eller tillbud som 
identifierats av rektor och/eller hälso- och sjukvårdpersonal. MLA och PLA 
gör en bedömning och en riskanalys och informerar berörd chef/rektor och 
verksamhetschef för ställningstagande till eventuella åtgärder. MLA och PLA 
återför bedömningen till verksamheten lokalt.  
 

Egenkontroll 

Verksamhetschef enligt HSL ska: 

 ansvara för att möjlighet finns för att genomföra egenkontroller i de 
medicinska och psykologiska insatserna inom elevhälsan. MLA och PLA 
sammanställer och följer upp utifrån regelbundna områden och utifrån 
verksamhetens behov. Resultat av kvalitetsgranskningarna återförs och ska 
redovisas på aggregerad nivå. Områden som bör granskas regelbundet är: 
lokaler och utrustning, journalhantering/dokumentation och 
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remisshantering, vaccinationsrutiner, mottagningsrutiner, 
hälsosamtal/besök och följsamhet till att personalen arbetar i enlighet med 
processer och rutiner i ledningssystemet. 

Utredning av avvikelser 

Verksamhetschef enligt HSL ska: 

 ta emot utredning och händelseanalys från avvikelser och vid behov stödja
MLA och PLA i ansvaret att eventuella åtgärder utförs inom ramen för
ledningssystemen. Resultatet sammanställs och återförs till verksamheten
av MLA och PLA och utgör även underlag till patientsäkerhetsberättelsen

 vid risk för allvarlig vårdskada och för allvarlig vårdskada enligt
Patientsäkerhetslagen 3 Kap 5§ vid behov stödja MLA, skolläkare och PLA att
sammanställa underlag för anmälan om lex Maria

 vid behov stödja MLA och PLA att anmäla till Inspektionen för vård och
omsorg om det finns skälig anledning att befara att en person, som har
legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvården och som är verksam
eller har varit verksam hos vårdgivaren, kan utgöra en fara för
patientsäkerheten

Dokumentationsskyldighet 

Verksamhetschef enligt HSL ska: 

 ta emot sammanställda underlag till den årliga patientsäkerhetsberättelsen

 varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse i samverkan med MLA,
skolläkare och PLA

 ansvara för att tillsammans med MLA och PLA redovisa verksamhetens
resultat för nämnden, skolläkare deltar vid behov

Kungsbacka kommun  
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Investeringsplan 2022-2026 

Förslag till beslut  

Nämnden för Gymnasium och Arbetsmarknad godkänner investeringsplanen för löpande investeringar 

2022-2026. 

Sammanfattning av ärendet 

En investering karaktäriseras av att det är en stor utgift vars livslängd sträcker sig över en lång tid.  

För Gymnasium & Arbetsmarknad 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. Gymnasium & Arbetsmarknad 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 6 340 tkr per år för åren 2022-2026.  

Investeringar  2022 2023 2024 2025 2026 

Löpande investeringar  6 340 6 340 6 340 6 340 6 340 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-01-13 

Nämndbeslut avskrivningsplan 2022-2026 GA 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Ekonomi, Kommunledningskontoret 

 

 

Johan Ronner  

Controller     





Hej 

 
Vi representerar Svenska Covidföreningen och kontaktar er med anledning av barn och ungdomars 
arbetsmiljö i skolan. Ingen vet hur många barn som är drabbade av covid-19. Därmed saknas även 
kunskap om hur vanligt långtidskomplikationer är bland barn i Sverige. Vi konstaterar dock att en 
artikel i Aftonbladet i ämnet resulterade i att vi fick kontakt med ca 200 långtidssjuka barn på bara 
några dagar. Det väcker frågor om hur stort mörkertalet är.  

 
Med ödmjukhet inför det faktum att ingen  faktiskt vet hur många barn som drabbats  - då de inte 
testats - eller hur deras prognos ser ut vill vi att Sveriges barn nu skyddas. Skolan måste smittsäkras 
till dess att alla barn har erbjudits vaccination.  

 
Fram till idag har sju barn dött av covid-19 i Sverige. Det är fler barn än vad som drunknar per år i vårt 
land. När lagen om cykelhjälm för barn infördes sänktes dödsolyckorna från 3-4 per år till 1-2 per år. 
Det är ingen som debatterar om huruvida det är av nytta att lära barn att simma eller att använda 
cykelhjälm. Det känns därför extremt inkonsekvent att ansvaret för barnens hälsa till stor del läggs på 
skolledningarna under denna pandemi, när de andra åtgärderna är lagstiftade för att skydda våra 
barn från likvärdiga faror. Vi efterlyser ett ansvarstagandet från politiker och myndigheter som har 
till uppgift att verka för att säkra barnens liv och hälsa i skolan.  

 
Det är omöjligt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer som det ser ut i landets skolor, 
tex att hålla avstånd i små lokaler med bänkar gjorda för två elever etc. Vi kan se att skolor inte vidtar 
tillräckliga åtgärder för att minska risken för att eleverna ska bli smittade. Det görs få 
riskbedömningar och de som finns är ofta bristfälliga och följs inte upp regelbundet. Barn och 
ungdomar trängs på små ytor och korridorer, möts hundratals i matsalar och sitter nära varandra i 
lokaler med dålig ventilation. De har inomhusidrott och musiklektioner med sång, trots att detta 
utgör riskaktiviteter. Kort sagt, de åtgärder som görs är inte tillräckliga, både pga bristande kunskap 
och resurser i våra skolor. Hur många barn som får betala priset med kroniska skador vet ingen, då 
det saknas statistik på detta.  

 
Mycket har lämnats till personlig tolkning av reglerna och ansvaret på rektorerna är oerhört stort. 
Föräldrar är helt utelämnade till rektorers beslut om barnens hälsa och i förlängningen även familjens 
hälsa.  

 
Skolan är inte vilken arbetsplats som helst. Barnen har både rätt till undervisning och omfattas av 
skolplikten. Båda dessa saker måste beaktas. De långtidssjuka barnen har missat månader, i många 
fall nästan ett års skolgång. Tyvärr visar skolan inte mycket förmåga att hjälpa dem att uppnå 
kunskapsmålen trots att engagemanget finns hos föräldrarna och barnen. Extra stöd, och 
distansundervisning erbjuds ofta inte. I extrema fall har familjerna blivit anmälda till socialen för 
barnens höga frånvaro. Förutom att barnen är sjuka och lever ett liv med smärta, trötthet, feber osv 
så känner de en extrem stress och oro för att inte vara i skolan.  

 
Det behövs till en samverkan mellan vård och skola för att säkerställa att barnen får den utbildning 
de har rätt till och samtidigt får utrymme att tillfriskna. Samtidigt behöver Socialtjänsten 
informeras  om att barn kan drabbas av långtidscovid så att föräldrar till sjuka barn inte ställs inför de 
orimliga valet att antingen riskera barnens hälsa genom att tvinga dem till skolan eller riskera att 
förlora vårdnaden om sina barn.  

 
De långtidssjuka barnen har precis som vuxna med långtidscovid symtom som långvarig feber, 
huvudvärk, yrsel, illamående, magont, halsont, andfåddhet, hög puls, domningar i fötter och ben, 
smärta i ben och armar, enorm orkeslöshet och trötthetskänsla, utslag som kliar, 



koncentrationssvårigheter och smärta i hjärttrakten. Symtomen kommer och går. Minsta lilla 
överansträngning, fysisk eller psykisk, leder ofta till bakslag. De har inget liv utanför skolan. De orkar 
varken med kompisar eller fritidsaktiviteter. Nästan all tid utanför skolan tillbringas i sängen. 
Förutom att de mår väldigt dåligt så tär det på dem psykiskt. De blir isolerade. Här är skolan viktig.  

  
Hela samhället har fått ställa om och de som kan jobbar hemma. Även skolan behöver ställa om och 
se till att dessa barn kan hänga med i skolarbetet och vara en del av gemenskapen exempelvis genom 
att erbjuda distansundervisning. Långtidssjuka barn lider fysiskt, men de psykosociala 
konsekvenserna av långtidscovid är även de ytterst allvarliga och behöver hanteras.  

 
Sammanfattningsvis undrar vi hur ni säkerställer  

1. att skolorna får de verktyg de behöver för att kunna minska smittspridningen? Det handlar 
både om direktiv, kunskap och resurser till skolledningar som nu står orustade och ensamma 
med hela ansvaret.  

2. att de barn som blir långtidssjuka får den utbildning de har rätt till, dels för att de ska kunna 
uppnå sina mål dels för att de ska kunna känna en tillhörighet med sin klass?  

3. att det finns kunskap om långtidssjudom efter Covid-19 i skolan så att personalen möter 
drabbade familjer med stöd istället för misstro.  

Vi ber er att säkerställa att våra barn och ungdomar i Sverige inte utsätts för denna smitta i onödan. 
Vi vet alldeles för lite om hur sjukdomen kan drabba dem på sikt för att chansa på att det ska gå bra. 
Särskilt nu när våra barn riskerar att utsättas för en ny mer smittsam sträng av viruset.  

 
Även om det är skönt att finna en gemenskap i en utsatt situation vill vi inte ha fler familjer med 
långtidssjuka barn i vår förening. Vi vill se adekvata åtgärder nu.  

 
Vänliga hälsningar 

 
Alexendra Svenonius, talesperson Svenska Covidföreningen  
Gisela Rosenkvist, styrelseledamot och ledamot i arbetsgruppen för sjuka barn 
Jenny Hedin, ledamot i arbetsgruppen för  sjuka barn 
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4.1:14 Sofia Rådström 2020-11-12 Mottagande anmälan kännedom om 

kränkande behandling på Aranäs 

enhet 3 

20/21:9 

4.1:14 Anna Wallergård 2020-11-24 Mottagande anmälan kännedom om 

kränkande behandling på Aranäs 

enhet 5 

20/21:10 

4.1:14 Mikael Jakobsson 2020-12-01 Mottagande anmälan kännedom om 

kränkande behandling på Elof 

Lindälv enhet 5 

20/21:11 

 

 




