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avvecklingen på ett sätt som beaktar såväl det ekonomiska perspektivet som Kungsbackas varumärke gentemot
Myndigheten för yrkeshögskolan samt berörda branscher. Förvaltningschefen ska även undersöka om andra
aktörer har intresse av att driva yrkeshögskola i Kungsbacka.
Nytt avtal för vuxenutbildning
I april 2021 driftsattes de nya avtalen för vuxenutbildningen i Kungsbacka. Hermods och Visible Care är de två
skolor som kommer att leverera samtliga utbildningar. Implementeringen av de nya avtalen har varit ett arbete
under hela året. Avtalen med Hermods och Visible Care började gälla den 3 april 2021 och till och med 31
december 2024.
From Great to Excellent avslutas som gemensamt projekt
Läsåret 2020-2021 har präglats av coronapandemin. FGTE:s fokusområde tillgänglig lärmiljö har satts i nya
perspektiv och arbetet med detta har fortsatt på skolenheterna på gymnasiet. FGTE avslutas nu som gemensamt
projekt men de goda lärdomarna tas tillvara på samtliga skolenheter och i samarbete med förvaltningen för
Förskola & Grundskola. Det är även viktigt att de relationer som byggts mellan kommuner och till Högskolan i
Halmstad fortsatt värnas för såväl nya utvecklingsprojekt som för kollegialt lärande.
Resursoptimering i verksamheterna
Inför 2021 pågick ett arbete på gymnasiet och Kompetenscentrum för att få budget 2021 i balans. Redan inför
2020 års budget flaggade vi för att vi tillsammans med alla Sveriges kommuner står inför en stor
välfärdsutmaning. Det handlar om att möta den demografiska utvecklingen med nya sätt att tänka, jobba och
nyttja våra resurser. Nya ekonomiska förutsättningar ger mindre pengar när färre jobbar. Detta leder till brist på
arbetskraft och kompetens inom snart alla våra yrken. Under året har det synts tydligt att vi inte har minskat
storleken på organisationen tillräckligt snabbt i alla delar. Därför har mycket tid och kraft lagts till
resursoptimering i verksamheterna.
Viktiga händelser inom personalområdet
En arbetsmiljö som präglats av pandemisituationen
Året 2021 har precis som året 2020 till stor del präglats av pandemisituationen även ur ett HR-perspektiv.
Organisation och arbetssätt har fått anpassas efter rådande förhållanden och efter de kommunövergripande
arbetsgivarpolitiska hållningarna. Arbetsmiljölagstiftningen föreskriver att riskbedömningar utifrån
medarbetarperspektivet ska genomföras och detta har också skett på olika nivåer inom förvaltningen. Det
handlar dels om risken för smittspridning, dels om riskbedömning i förhållande till förändrade arbetssätt,
exempelvis har många av förvaltningens lärare med kort varsel fått ställa om från ordinarie
undervisningssituation till distansundervisning. De flesta medarbetare behöver fortfarande till stor del vara på
sin arbetsplats för att utföra sina uppdrag, en del kan arbeta delvis på distans och en mindre del har möjlighet att
övervägande arbeta på annan plats än arbetsplatsen. Inom förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad har
exempelvis digitala möten blivit en vardag. Oavsett kategori ställer de nya förutsättningarna krav på en stor
anpassningsbarhet och nya lösningar för att hantera det nya arbetslivet med bibehållen kvalitet.
Ny ledningsorganisation gymnasiet
En förändring av ledningsorganisationen på de kommunala gymnasieskolorna har genomförts i syfte att skapa
bättre förutsättningar för ETT Gymnasium. Förändringen innebär att den inom ledningsstrukturen är 5 av 10
rektorer som kommer ansvara för enheter som finns på mer än en gymnasieskola. Under våren har dessa tjänster
tillsatts. Intresset för dessa har varit stort med både interna och externa sökanden.
Kompetenscentrum prövar ny ledningsorganisation
Inom Kompetenscentrum har en ny ledningsorganisation prövats under andra halvåret av 2021. Förändringarna
innebär bland annat att uppdraget som biträdande verksamhetschef tagits bort. Vidare innebär den nya
organisationen att enheten för Etablering och enheten för Myndighet har en gemensam enhetschef. Enheten för
Arbetsmarknad har delats i två enheter och leds av en gemensam chef. Utöver detta har ansvaret för enheten för
Service flyttats från verksamhetschef till enhetschef för Vägledningen. I slutet av år 2021 samverkades och
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beslutades att denna ledningsorganisation ska gälla tillsvidare.
Budgetanpassningar
Inom såväl Kompetenscentrum som gymnasiet bedrevs under hösten 2020 ett omfattande arbete med att anpassa
verksamheten till budget för 2021. Det arbetet fortsatte under 2021. Under våren handlade anpassningsarbetet
både om minskning av ett antal tjänster men också att anpassa verksamheten de nya förutsättningarna. Därför
har mycket tid och kraft lagts till resursoptimering i verksamheterna.
Avveckling av YH
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad beslutade i februari att avveckla Yrkeshögskolan i egen regi.
Avvecklingen ska vara genomförd senast i juni 2023.
Nämndens kommentarer kring Coronapandemin.
I slutet av januari övergick Kungsbackas kommunala gymnasieskolor till delvis distansundervisning eftersom de
nationella rekommendationerna om heltid distansundervisning på gymnasieskolorna justerades.
From vecka 8 övergick gymnasieskolan återigen till heltid distansundervisning efter rekommendationer från
Smittskydd Halland.
Den 8 mars återgick gymnasieskolan till delvis distansundervisning. Den nationella rekommendationen om en
blandning av fjärr/distans och närundervisning upphörde att gälla från och med 1 april. Detta innebar dock inte
automatiskt att alla gymnasieskolor återgick till närundervisning. Gymnasieskolorna behövde fortsatt beakta
allmänna råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Smittskyddet i Halland. Det beslutades
därför att förlänga delvis distansundervisning på gymnasieskolorna terminen ut. Närundervisning för elever i
årskurs 3 prioriterades.
Alternativt studentfirande genomfördes med liknande upplägg som under 2020. Gymnasieskolorna startade åter
upp undervisning på plats i augusti.
Även i Kompetenscentrums alla delar har covid-19 fortsatt att påverka verksamheten. Arbetet som inleddes
under 2020, med fler delar på distans och många möten som ställts om och digitaliserats, har fortsatt utvecklas
under 2021 både vad gäller vuxenutbildning och arbetsmarknadsprocessens samtliga delar. Rekommendationen
om att högre utbildning, kommunal vuxenutbildning och annan utbildning för vuxna sker på distans som
utgångsläge togs bort den 1 juli.
Flera åtgärder har kontinuerligt vidtagits i Kompetenscentrums lokaler för att minimera smittspridning både för
kommuninvånarnas och medarbetarnas räkning, bland annat har öppettiderna förändrats, skyddsutrustning i
form av bärbara plexiglas köpts in, antalet besökare minimerats samt ommöblering skett
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2 Faktorer i omvärlden som påverkat oss under 2021
Annorlunda studentfirande
På grund av den pågående pandemin blev även årets skolavslutning och student annorlunda. I Kungsbacka
beslutades att vi, precis som ifjol, skulle genomföra ett alternativt firande. Diskussioner fördes med både elever
och personal för att hitta så bra lösningar som möjligt. Det alternativa firandet innebar att vi genomförde
studenternas utspring fördelat på fyra dagar och med ett mindre antal elever vid varje tid. Det alternativa
studentfirandet blev mycket uppskattat och delar av upplägget kommer att bibehållas kommande år.
Kungsbackas unika arbetsmarknadsprocess
Grunden under coronapandemin har varit att i möjligaste mån inte förändra arbetssättet för Kungsbackas unika
arbetsmarknadsprocess. Vad som försvårat och som förväntas försvåra processen även framåt, för att
kommuninvånare ska bli självförsörjande, är yttre faktorer eftersom möjligheterna till anskaffning av
praktikplats- och anställningar begränsats. Den digitala utvecklingen har dock påskyndats och ger nya
möjligheter. Arbetet med arbetsmarknadsprocessen utvecklas vidare, trots förändrade förutsättningar, utifrån
alla de möjligheter som finns.
Under hösten har en successiv återgång till arbete på plats skett och möte med kommuninvånarna har
prioriterats. Samtidigt har de erfarenheter utifrån arbetet som skett digitalt under pandemin tillvaratagits och
fortsätter att utvecklas parallellt med verksamhet som sker på plats.
Arbetsförmedlingens förändrade arbetssätt
Den reformering Arbetsförmedlingen genomgick och den förändring av arbetsmarknadspolitiken som
påbörjades 2019 har fortsatt påverka både samarbete och utveckling under 2021. Under hösten 2019 stängdes
Arbetsförmedlingens lokalkontor i Kungsbacka. Kungsbackas invånare hänvisas sedan dess, förutom till digitala
kanaler, till kontoren i Göteborg, Mölndal eller Varberg. Vad gäller nyanlända i Kungsbacka hänvisas
målgruppen till Varberg. En effekt blir ett ökat tryck på Kompetenscentrum särskilt vad gäller nyanlända då
gruppen generellt inte har en hög digital mognad och föredrar fysiska möten framför digitala. Vidare har
reformeringen av Arbetsförmedlingen genom arbetsmarknadspolitiken tagit ytterligare steg under året genom
införandet av matchningstjänsten KROM (Kundval Rusta och Matcha) där fristående aktörer spelar en betydligt
större roll än tidigare. Övergången från tidigare system har skett i flera steg i samtliga kommuner i Sverige, med
viss försening till följd av pandemin. Under hösten har förberedelser skett inför införandet i Kungsbacka.
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3 Uppföljning mål
3.1 En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i
Beslutats av
Kommunfullmäktige
Fokusområden
- I Kungsbacka finns attraktiva bostäder med inspirerande byggnadsmiljö för olika behov, generationer och
livsstilar.
- Kungsbacka har välkomnande och trygga miljöer.
- I Kungsbacka finns mötesplatser för samvaro, rekreation, upplevelser och kreativa utbyten.
Sammanfattning av nämndens arbete med målet
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad bidrar till måluppfyllelsen av detta kommunövergripande mål med
tillhörande fokusområden genom att skapa trygga miljöer för elever, studerande och övriga målgrupper och
berörda invånare. Det är fortsatt en hög andel gymnasieelever som anger att de känner sig trygga i skolan, 93%.
Detta är en förbättring jämfört med 2019 och 2020. Den upplevda tryggheten är utifrån svaren stabil på de flesta
skolenheter.
Inriktningen på arbetet inom From Great to Excellent- tillgänglig lärmiljö – bidrar till att skapa och utveckla
trygga miljöer och trygga elever.
Så gott som alla enheter uppger att tryggheten är god och den skattas högt av elever. Det bedöms bland annat
bero på olika former av trygghetsskapande aktiviteter samt en hög tillgänglighet av elevhälsa och ett aktivt,
synligt och närvarande elevhälsoteam. Introduktionsprogrammen och gymnasiesärskolan har till skillnad från
övriga program endast haft närundervisning. För dessa program tros den ökande tryggheten bero på minskat
elevantal på skolorna vilket skapat andra förutsättningar för eleverna.
Lokaler spelar en viktig roll för alla elever och medarbetare som är verksamma på våra skolor. Siffror visar att
antal personer som vistas i lokalerna inte förändrats särskilt mycket de senaste åren. Trots detta förekommer
signaler att vissa program är "trångbodda", inte är tillräckligt flexibla i sin lokalanvändning samt att det råder
brist på salar. Ett tydligt uppdrag som gymnasiet har är att växa i befintliga lokaler. Av den anledningen ligger
ett stort utvecklingsområde i att på såväl kort- som lång sikt hitta och utveckla innovativa sätt att hantera
lokalfrågorna.
För Kompetenscentrum har det under större delen av 2021, precis som under större delen av 2020, varit stort
fokus på pandemin och att så långt det är möjligt förhindra smittspridning i verksamhetens lokaler. Flera
åtgärder har vidtagits, vilka upprätthållits och förändrats utifrån aktuella rekommendationer från
Folkhälsomyndigheten. Möten med kommuninvånare och övriga besökare har skett med ett medvetet
förhållningssätt, vilket har bidragit till upplevelsen av ökad trygghet hos såväl besökare som anställda.
Öppettiderna i receptionen har begränsats, som ett led i att ytterligare minska riskerna för smittspridning på
Kompetenscentrum. Flödet av besökare har styrts genom bokade tider, oavsett om besöken handlat om
individuella möten eller gruppaktivitet. Trots ovanstående får verksamheten indikationer på att tillgängligheten
har upplevts som hög och bemötandet gott. Från och med september har lokalerna i viss mån öppnats upp och
fler besökare har tagits emot i lokalerna.
Under våren har ett nytt arbetssätt gällande incidenter/tillbud i verksamheten utvecklats. I de delar brister
upptäcks startas utvecklingsarbete för att utreda, genomföra åtgärder och förbättra så snabbt som möjligt.
Organisationen tar härigenom kontinuerligt lärdom av de incidenter/tillbud kopplat till
besökare/kommuninvånare som sker och detta leder på sikt till att säkerhetsriskerna minimeras.
Under hösten har en skyddsrond med fokus på risk- och säkerhetsarbete genomförts, utifrån rekommendation
från Arbetsmiljöverket. Arbetet genomfördes tillsammans med kommunens säkerhetsenhet samt skyddsombud
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Fokusområden
- Barn och ungdomar utvecklas för att nå sin fulla kapacitet och god självkänsla.
- I Kungsbacka stärks individens och familjens egen förmåga att ta hand om sitt liv.
Sammanfattning av nämndens arbete med målet
Andelen elever med gymnasieexamen 2022 var 93%, en förbättring jämfört med 2019 och 2020. Den
genomsnittliga betygspoängen var 14,3 vilket är en ökning (+0,3) jämfört med förra läsårets resultat. Tendensen
är uppåtgående de senaste åren. Betygspoängen för elever med examen var 14,7. Andelen elever med
grundläggande högskolebehörighet var 77,5%. I jämförelse med riket och många jämförbara kommuner är
Kungsbackas studieresultat goda utom när det gäller genomsnittligt meritvärde. I förhållande till
förutsättningarna och förväntat resultat har Kungsbacka en större negativ avvikelse när det gäller genomsnittligt
meritvärde. Avvikelsen minskar dock.
Under läsåret har gymnasieskolan arbetat inom fyra priomålsområden för att utveckla verksamheten och höja
måluppfyllelsen. Priomålsområdena är:
- Leverera välmående
- Elevinflytande
- Skola-omvärld
- Digitalisering
I huvudmannens systematiska kvalitetsarbete har dessutom ett antal aktiviteter identifierats som många går in i
arbetet med priomålsområdena. Aktiviteterna handlar till exempel om:






Säkerställa åtgärdsprogrammen kvalitet
Utifrån forskning och evidens skapa former och arbetssätt för att höja meritvärdet.
Säkerställa att Introduktionsprogrammens individuella studieplaner har mätbara mål.
Samtliga skolenheter arbetar så att varje elev får leda sitt eget utvecklingssamtal
Fortsätta se över organiseringen av elevhälsoteam utifrån ny ledningsorganisation.

I april 2021 i driftsattes de nya avtalen för vuxenutbildningen i Kungsbacka. Det är två skolor som levererar
samtlig utbildning; Hermods och Visible Care. Implementeringen av de nya avtalen har varit ett arbete under
hela våren och sommaren och kommer även att fortgå under hösten.
Under oktober månad startade kvalitetsuppföljningar och avvikelserapportering för att följa upp de nya avtalen.
Andelen studerande vid grundläggande vuxenutbildning som uppnått minst betyget E på genomförda kurser –
87,3%
Andelen studerande vid gymnasial vuxenutbildning som uppnått minst betyget E på genomförda kurser – 86,8%
Trots pandemin och dess följder har inflödet till arbetsmarknadsprocessen varit lågt under hela 2021.
Försörjningsstödet har också legat lågt under året i jämförelse med de senaste tre åren.
Antalet avslutade personer till arbete i arbetsmarknadsprocessen ökade under 2021 vilket är positivt.
Anledningen till att kommuninvånare kommer ut i arbetet kan antas ha tre primära orsaker.




Trots pandemin syns en framtidstro hos flera branscher bland annat eftersom vaccinationerna är i full
gång och förväntas ha effekt gällande immuniteten hos befolkningen. Företagen ser kompetensbehov
och vågar anställa.
I slutet av våren kom lättnader i restriktionerna gällande pandemin. Detta fick till följd att flera
branscher snabbt behövde rekrytera inför sommaren, bland annat besöksnäringen och
restaurangbranschen.
Den uthållighet verksamheten har i såväl arbetsmarknadsprocessen som i de principer och grunder
själva modellen utgår ifrån ger resultat.

Resultaten som har uppnåtts under 2021 i arbetsmarknadsprocessen:
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av att arbeta med att tydliggöra vilka delar av utbildningen och skolgången som är påverkansbara samt att
medvetandegöra inflytande. Flera enheter beskriver att elevledda utvecklingssamtal har haft en positiv effekt
och det ska alla skolenheter använda sig av, vilket även är en aktivitet i genomförandeplanen i
huvudmannarapporten 2021
Skolans digitalisering handlar om att förbereda elever för ett mer uppkopplat liv. Enligt den nationella
digitaliseringsstrategin betyder det att skolan ska bidra till att eleverna utvecklar sin digitala kompetens, får god
och likvärdig tillgång till digitala verktyg och att det ska finnas forskning och uppföljning som stöttar utveckling
och insatser. Kort framförhållning vad gäller rekommendationer från nationell eller regional nivå har satt stora
krav på flexibilitet och förmåga att snabbt ställa om. Coronapandemin har satt sina spår i rutiner både på plats i
skolan, i hur undervisningen bedrivs och för möten mellan elever, lärare och vårdnadshavare. Kort sammanfattat
innebär detta en ökad användning av digitala verktyg och plattformar och färre fysiska möten. Flera enheter
signalerar att de digitala mötena ofta är mer produktiva och strukturerade, men att de inte helt och hållet kan
ersätta de fysiska mötena och relationerna som byggs vid gemensamma möten och processer IRL.
Den sammantagna bedömningen från samtliga skolenheter är att förutsättningarna under det gångna läsåret har
ställt krav på att gymnasieskolorna på kort tid utvecklar kunskaper inom mjukvara som V-klass, Phet, Teams,
Zoom, Kahoot, ITG Webtools, OneNote, Molview, med flera. Samtidigt ses ett ökat användande av digitala
verktyg så som ritplattor och utrustning för digitala möten och undervisning. I dagsläget använder samtliga
verksamheter digitala verktyg snarare som regel än som undantag. Det är avgörande för gymnasieskolornas
fortsatta utveckling att identifiera och bevara de goda erfarenheterna av det gångna läsåret. Exempel på
mervärden som lyfts fram av enheterna är dynamik och flexibilitet i undervisningen, ökad motivation och
inspiration bland elever, ökad valmöjlighet för eleven, ökad variation i undervisningen samtidigt som mer
enhetliga arbetssätt och ett ökat kollegialt lärande mellan medarbetare blir synligt.
Med digitala kanaler kommer andra aspekter att ta hänsyn till i vårt grunduppdrag. Trygghet i digitala miljöer än
en fråga som aktualiserats i och med distansundervisningen. En kartläggning har påbörjats av vad vi behöver
veta om ungdomar i digitala forum och under våren genomförde skolans elevhälsa en undersökning kring
måendet bland elever som fick sin undervisning främst via digitala kanaler. Effekten av detta arbete blev att
aktiviteter och åtgärder kopplat till de nya kunskaper som skolan fått kring trygghet i digitala miljöer fick en
betydligt högre prioritering än tidigare och frågan är nu mer medvetandegjord.
Under året har några skolenheter tillsammans med Chalmers tekniska högskola initierat och påbörjat praktiknära
forskning kring VR- och 360-teknik för elever med omfattande skolfrånvaro. Till detta arbete knyts gymnasiets
förstelärare i digitalisering samt några lärare som kommer pröva ut tekniken i sin undervisning. Förhoppningen
är att effekten ska synas i berörda elevers måluppfyllelse och också att gymnasieskolan får nya lärdomar.
Skolservice har under året arbetat med implementeringen av ett nytt skoladministrativt system. Systemet
kommer att ena arbetssätten mellan skolorna och minska antalet manuella processer. På så vis bidrar vi till ökad
rättssäkerhet för vårdnadshavare och elever, effektivitet i skolornas processer och frigörande av resurser.
Trots att det senaste året inneburit ett kompetenssprång för många finns det mycket kvar att göra. Alla behöver
behärska och förstå både hur digitaliseringen påverkar skolan, men också hur digital teknik kan användas för att
förstärka lärandet. Det handlar mindre om att kunna sätta på och stänga av teknik eller om vi bedriver distanseller närundervisning. Det handlar mer om digitalisering utifrån ett lärandeperspektiv. För detta krävs
kompetensutveckling på alla nivåer från läraren i klassrummet till huvudmannen.
Enkätundersökningar som genomförts under våren visar en stor diskrepans mellan hur elever och lärare
subjektivt bedömer varandras kunskaper och kompetens inom digitalisering. Eleverna bedömer att de har hög
grad av kompetens och lärarna lägre samtidigt som lärare bedömer att de har hög grad av kompetens och
eleverna lägre. I det fortsatta digitaliseringsarbetet är det därför viktigt att hitta samsyn kring vad skolan
egentligen ska fokusera på i sitt digitaliseringsarbete och vems behov som egentligen ska styra kommande
satsningar - Elevernas behov? Vårdnadshavarnas behov? Lärarnas behov? Rektors behov? Verksamhetens
behov? Eller kanske en kombination av flera behov? Som ett led i detta arbete kommer gymnasieskolan under
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6 Personal
6.1 Kompetensförsörjning
6.1.1

Attrahera/rekrytera

I likhet med många andra verksamhetsområden har förvaltningen för Gymnasium och Arbetsmarknad flera
yrkesgrupper som är svårrekryterade och det är viktigt att kontinuerligt se över nya möjliga sätt att attrahera,
rekrytera och behålla medarbetare. Under 2021 har det exempelvis funnits utmaningar i att hitta lärare med
önskad kompetens och legitimation för arbete inom specialistområden. Samtidigt bedöms andelen behöriga
lärare inom förvaltningens utbildningsverksamheter i stort fortsatt ligga på en hög nivå.
Under våren har det annonserats ut ett antal rektorstjänster där rektorn kommer arbeta både på Elof Lindälvs
gymnasium och Aranäsgymnasiet. Intresset för dessa har varit stort med både interna och externa sökanden.
Inom gymnasieskolan påbörjades förra året ett särskilt samarbete med Rekryteringscenter, bland annat med
syftet att öka kvaliteten och samordningen i samband med annonsering och rekrytering. Detta arbete har fortsatt
under 2021.
Vad gäller Kompetenscentrum har det under året gjorts en del nyrekryteringar, främst på Arbetsmarknad. Det
beror på vakanser som uppstått.
Tidigare har det funnits utmaningar i att rekrytera rätt kompetens inom befattningar såsom studie- och
yrkesvägledare och myndighetshandläggare, men under 2021 har bemanningssituationen för dessa yrkesgrupper
kunnat hanteras relativt enkelt.
En del i att kunna attrahera nya medarbetare handlar om att ha konkurrenskraftiga lönenivåer. Jämförelser görs
därför kontinuerligt med omkringliggande kommuner liksom kommuner inom Göteborgsregionen. Under årets
löneöversyn genomfördes exempelvis en särskild satsning för förvaltningens lärare inom gymnasiesärskolan och
för rektorer.
Det är vidare viktigt att arbeta med exempelvis arbetsmiljö och ledarskap, för att därigenom både attrahera och
behålla medarbetare som presterar väl. Det kan även finnas ett värde i att delta i mässor, högskole/universitetsdagar, synas i sociala medier och utveckla en strategisk plan för extern kommunikation av
verksamheterna som arbetsplats och av förvaltningen som arbetsgivare.
På grund av av pandemisituationen under året råder andra förutsättningar för mässor och dylikt och det kommer
vara viktigt att tänka nytt kring sätt att nå ut till exempelvis studenter och andra framtida medarbetare. Ett
positivt och autentiskt arbetsgivarvarumärke kommer framledes sannolikt bli än viktigare inför kommande
konkurrens om arbetskraft, och det är viktigt att i samband med olika typer av vägval och beslut beakta
arbetsgivaraspekten. På vilket sätt kan Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad vara och upplevas som
en attraktiv arbetsgivare? En kontinuerlig dialog i förvaltningens samverkansforum kring dessa frågor är
värdefull och ger viktiga inspel i sammanhanget. Ett partsgemensamt arbete kring strategisk
kompetensförsörjning har påbörjats under förra året, med genomgång av nuläge, kommande utmaningar och
prioriterade aktiviteter. Arbetet fortskred under 2021 och kommer fortsätta under 2022.

6.1.2

Utveckla/behålla

Personalomsättning är ett mått på antalet avgångar i relation till antalet tillsvidareanställda, och ligger inom
förvaltningen under året på 14,5 % vilket är en tydlig minskning sedan motsvarande period föregående år då
måttet låg på 17,8 %.
Inför framtiden står förvaltningen inför en rad utmaningar. Det är därför viktigt att värna om och utveckla de
faktorer som påverkar uppfattningen om organisationen som arbetsgivare i en positiv riktning, och samtidigt
ständigt arbeta för att minimera eller undanröja risker. Förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete är ett i
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sammanhanget viktigt redskap, på såväl medarbetarnivå och gruppnivå som på organisatorisk nivå.
Arbetsmiljöarbetet följs upp regelbundet och utvecklingsbehov diskuteras tillsammans med fackliga företrädare
i förvaltningens samverkansgrupper. Samtliga chefer och skyddsombud har genomfört steg ett till tre i
kommunens gemensamma arbetsmiljöutbildning, och utbildningen som genomförs partsgemensamt slutfördes i
början av år 2021.
Vad gäller sjukfrånvaron har förvaltningen en låg nivå, 4,6 %. Det är i ungefärlig nivå med 2020.
Sjukfrånvaron skiljer sig, precis som det gjort tidigare, mycket åt mellan de båda verksamheterna.
Sjukfrånvaron inom Kompetenscentrum är högre än inom gymnasiet. Emellertid skiljer sjukfrånvaron sig också
åt inom verksamheterna. Man kan exempelvis se vissa mönster där hög personalomsättning och hög
sjukfrånvaro förekommer inom samma enheter. En fördjupad analys kring trender och tendenser, där
sjukfrånvaron också följs upp på enhetsnivå görs av HR tillsammans med fackliga parter och förvaltningens
chefer.
Nya medarbetare inom förvaltningen introduceras enligt särskilt program på arbetsplatsen, och har tidigare
välkomnats även till ett förvaltningsgemensamt introduktionstillfälle med förvaltningsledningsgruppen. Dessa
tillfällen har emellertid uteblivit i år, som en följd av de restriktioner som råder utifrån pandemin. Under våren
2022 är förhoppningen att kunna se över alternativa tillvägagångssätt för gemensam introduktion som inte
kräver fysisk närvaro, och dessutom introducera ett digitalt introduktionspaket för individuell introduktion.
Arbetet med det digitala introduktionspaketet har redan börjat och finns lanserat när det gäller
kommunövergripande delar.
För att behålla och utveckla förvaltningens medarbetare är det viktigt att kunna erbjuda utvecklings- och
karriärmöjligheter. Inom läraryrket har de senaste åren skett en utveckling och utökning av karriärvägar, med
möjligheter exempelvis som förstelärare. Vid start av år 2015 hade förvaltningen fyra förstelärare. Sedan dess
har fler och nya förstelärare utsetts, och vid årsskiftet fanns inom förvaltningen över 30 stycken. Andra
alternativ för våra medarbetare är befattningar eller uppdrag som arbetslagsledare, samordnare, projektledare
eller andra ledningsuppdrag. Vi har flera exempel på interna rekryteringar till chefsuppdrag, vilket innebär att
möjligheter finns till intern karriär.
Under året har gemensamma utvecklingsdagar genomförts med samtliga chefer och strategiska ledarroller inom
förvaltningen, under begreppet "Mötesplats ledare". Vidare har chefer från förvaltningen, liksom medarbetare
med ledningsuppdrag, deltagit i Kungsbackas utvecklingsprogram ”Leda i utveckling”. Planering har skett för
att samtliga chefer skulle ha genomgått utvecklingsprogrammet senast vid årsskiftet 2021. Förvaltningen har
även haft deltagare i aspirantprogrammet "Jag vill bli chef" och en deltagare i det traineeprogram som under
våren 2022 kommer prövas i kommunen.
Det har också arbetats vidare med att utveckla samverkan mellan arbetsgivare och de fackliga organisationerna.
Grundtanken är att en fungerande samverkan bidrar till utveckling av verksamhet, såväl som till delaktighet och
engagemang hos medarbetare. En dialog förs också kring hur APT används på bästa sätt för att bidra till
medarbetares delaktighet i verksamhets- och arbetsmiljöfrågor och medverka till att dessa integreras.
En del i att kunna behålla medarbetare handlar om att ha konkurrenskraftiga lönenivåer. Jämförelser görs därför
kontinuerligt med omkringliggande kommuner liksom kommuner inom Göteborgsregionen. Under årets
löneöversyn genomfördes exempelvis en särskild satsning för förvaltningens lärare inom gymnasiesärskolan och
rektorer. Som en avslutande del i 2020 års löneöversyn genomfördes dessutom en särskild
kompetensförsörjningssatsning. Denna skedde i syfte att uppmuntra nyckelpersoner att stanna kvar i
organisationen, och premiera de medarbetare som utför ett mycket gott arbete och som bedöms ha särskild
betydelse för verksamheten.
Andelen medarbetare som arbetar heltid är i förvaltningen 91,7 %, vilket motsvarar en relativt sett hög andel
heltidsarbetande medarbetare, och dessutom en ökning sedan året före. Under 2021 arbetade Kungsbacka
kommun med det prioriterade initiativet "invånarfokuserad bemanning" som innebär att Kungsbacka kommun
måste göra en mängd olika insatser för att säkra en god kvalitet för de vi är till för samt för
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kompetensförsörjningen. God planering och framförhållning krävs för att skapa hållbara förutsättningar i
verksamheterna. Genom att utgå från invånarnas behov och att fler jobbar mer ökar vi både möjligheterna för att
möta behoven samt skapar en effektiv och hållbar kompetensförsörjning. Detta berör samtliga förvaltningar i
kommunen, kräver samarbete över gränserna och Gymnasium & Arbetsmarknad bidrar aktivt.

6.1.3

Avsluta

När en medarbetare slutar är det av värde att ta tillvara dennes erfarenheter och synpunkter som anställd. Att
systematiskt genomföra avgångsintervjuer är ett sätt att utveckla verksamheten. Att visa intresse för
medarbetarens erfarenheter och synpunkter kan också bidra till att skapa en positiv bild av arbetsgivaren och
förhoppningsvis till att den medarbetare som lämnar blir en bra ambassadör. Genom att dokumentera och
analysera intervjuerna kan vi också hitta möjligheter till förbättringar i verksamheten, samt öka kunskapen om
hur organisationen bättre kan attrahera och behålla värdefulla medarbetare. En god systematik vad gäller
avslutningssamtal ingår också som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet som ett värdefullt redskap för att
undersöka arbetsmiljön.
Utgångspunkten är att på ett systematiskt sätt samla in och analysera de värdefulla synpunkter som lämnas av
avgående medarbetare. Den rutin som finns i förvaltningen för Gymnasium och Arbetsmarknad innebär att
samtal ska erbjudas varje tillsvidareanställd medarbetare. Närmaste chef använder inkomna synpunkter som en
del i underlaget för att kontinuerligt bedöma arbetsmiljön, enligt principerna om ”Systematiskt
arbetsmiljöarbete”. Samtidigt skickas också dokumentation av genomförd intervju till förvaltningens HRfunktion som årligen sammanställer och analyserar inkomna underlag för rapport och dialog i förvaltningens
samverkansgrupp och ledningsgrupp.
Chefer på samtliga nivåer i organisationen påmindes under året 2020 om den rutin som finns samt vikten av och
värdet i att genomföra avslutningssamtal och under 2020 genomfördes fler avslutningssamtal än tidigare. Under
2021 har arbetet fortsatt med att tillse att genomförande och dokumentation enligt fastställd rutin sker.
Generellt sett framträder en positiv upplevelse av förvaltningen som arbetsgivare, från de medarbetare som
lämnat oss under året, och vars upplevelse dokumenterats och funnits tillgänglig för sammanställning.
Merparten uttrycker att ens kompetens tagits tillvara, men det finns också exempel där medarbetare upplevt sig
"inlåsta" i sin tjänst, att det finns bristande struktur och möjligheter att gå vidare till nya uppdrag. Det har också
lyfts att utvecklingsmöjligheterna inom kommunen kan förbättras.
Vad gäller arbetsmiljö och arbetsklimat framträder också en positiv bild i det stora hela, där flertalet intervjuade
förmedlar en glädjande bild om goda samarbeten och ett positivt arbetsklimat - även om det samtidigt finns
signaler på brister.
Vidare framträder en gynnsam upplevelse av ledarskapet. Dokumentationen från de intervjuade medarbetarna
innehåller fina omdömen om de berörda cheferna.
De allra flesta intervjuade lämnande medarbetare uppger att de skulle rekommendera en vän att söka arbete i vår
organisation, och alla svarande utom en kan tänka sig en ny anställning igen, vilket ändå kan ses som ett kvitto
på att förvaltningen och/eller kommunen i hög grad uppfyller målet att vara en attraktiv arbetsgivare med goda
arbetsplatser. De HME- undersökningar som gjorts visar betydligt lägre siffror på den här frågan, vilket gör
frågan komplex och är en fråga som behöver jobbas vidare med.
Förvaltningsledningen tar till sig av den input som kommer via avslutningssamtalen och analyserar resultatet
tillsammans med samverkansgrupp. Tillsammans med de bilder som förmedlas via HME- undersökningar,
pulsmätningar, fackliga dialoger, möten med medarbetare och chefer samt andra undersökningar utgör
informationen underlag för hur det fortsatta arbetet för att bli en än mer attraktiv arbetsgivare ska utformas.
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Gymnasieverksamhet
Gymnasieverksamheten redovisar ett överskott på 19 952 tkr. Överskottet beror på flera delar. Dels ett överskott
på kapitalkostnader med ca 6 000 tkr och dels ett överskott på ca 3 500 tkr på det centrala ansvaret där köp och
sälj av utbildning finns. Överskottet beror främst på färre antal elever än budgeterat och lägre kostnader för
busskort då flera elever väljer att inte ansöka om att få ett kort. Tidigare år har busskort delats ut till alla elever
utan ansökan. Detta beror på färre antal elever än budgeterat. Överskottet beror också på totalt sett färre elever
än budgeterat enligt befolkningsprognosen.
Gymnasiets övergripande ansvar visar överskott motsvarande ca 5 000 tkr, vilket främst beror på lägre
kostnader för exempelvis resor, datorer samt skolmiljarden som inte har kunnat förbrukas i tillräcklig takt.
Överskottet beror också på att förlikning har gjorts med en systemleverantör, vilket resulterat i att en faktura på
ca 700 tkr har skrivits av.
Gymnasieverksamhetens ekonomi har under perioden påverkats av tidigare icke kända intäkter och kostnader.
Statsbidrag där vi fått större tilldelning än budgeterat men även kostnader såsom att lärare får en extrasumma
om 2 000 kr utbetalt på junilönen i enlighet med skolavtal 21. Skolenheterna på gymnasiet redovisar ett
överskott på ca 5 550 tkr.
Huvuddelen av skolenheternas överskott härrör till en skolenhet som gör ett överskott på nästan 5 000 tkr. Detta
beror till stor del på sökta statsbidrag som kommit under 2021, men också statsbidrag som flyttades med från
2020, men som inte gått att nyttja under året. Några av de andra skolenheterna gör också överskott men dessa
överskott har varit planerade för att täcka underskott för de enheter som inte lyckas ha ekonomi i balans. De
program som gjort överskott är främst Lärlingsprogrammet, Fordons- och transportprogrammet,
Samhällsvetenskapsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet, Gymnasiesärskolans individuella program
Aranäsgymnasiet, Handels-och administrationsprogrammet, Teknikprogrammet och Ekonomiprogrammet.
Några program lyckades inte nå budget i balans under 2021. Det handlar främst om Beda Hallbergs gymnasium,
Restaurang och livsmedelsprogrammet, Introduktionsprogrammet språkintroduktion på Elof Lindälvs
gymnasium, Vård- och omsorgsprogrammet, IB-programmet, Gymnasiesärskolans nationella program på Elof
Lindälvs gymnasium samt Estetiska programmet inriktning teater samt dans. Flertalet av ovan nämnda program
har utmaningar i att anpassa organisationen till sjunkande elevantal. Tidigare har beslut tagits om nedläggning
av inriktningarna dans samt estetik och media på Estetiska programmet. Den fulla effekten av dessa
nedläggningar ses först till 2022. Korttidstillsyn över 12 år för frivilliga skolformer visar också underskott.
Under 2020 startades ett omfattande arbete för att hitta hållbara ekonomiska lösningar på samtliga verksamheter
inom Gymnasiet, detta arbete fortsatte under 2021.
Det bedrivs hela tiden ett löpande arbete med effektiviseringar och optimeringar för att säkerställa att
gymnasieverksamheten både på programnivå och som helhet bedrivs på ett ekonomiskt hållbart sätt.
Vuxenutbildning
Vuxenutbildningsverksamheten redovisar ett överskott på ca 3 100 tkr.
Komvux som särskild utbildning redovisar ett underskott på ca -300 tkr. Mölndal är Kungsbackas leverantör av
Komvux som särskild utbildning. Då detta avtal är nytt kom vissa kostnader för 2020 först under våren 2021.
Utbildning på gymnasial nivå redovisar ett överskott på ca 3 700 tkr. Detta beror främst på lägre kostnad för köp
av utbildning från andra kommuner samt ett större statsbidrag som inte har kunnat användas fullt ut.
SFI redovisar ett underskott på ca -500 tkr. Underskottet beror på att en lägre andel SFI-elever än beräknat är
nyanlända och detta innebär lägre intäkter från Migrationsverket
Utbildning på grundläggande nivå redovisar ett överskott på ca 400 tkr. Detta beror främst på högre ersättning
från GR än budgeterat.

34

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad
Nämndens årsredovisning 2021

Kungsbacka kommun

8 Hållbarhetsbokslut
Inom Gymnasium & Arbetsmarknad är den genomgående drivkraften utbildning i toppklass, det livslånga
lärandet samt att bidra till egenförsörjning. Vår strävan är att alla våra målgrupper ska nå sin fulla potential. Den
dagliga verksamheten ska därför präglas av ett långsiktigt perspektiv och hållbarhet ska integreras i lärandet.
Miljöperspektivet i undervisningen innebär att ge eleverna insikter så att de dels kan medverka till att hindra
skadlig miljöpåverkan, dels skaffa sig ett personligt förhållningssätt till de övergripande och globala
miljöfrågorna. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan
anpassas för att skapa hållbar utveckling. Arbetsmarknadsprocessen som nämnden ansvarar för ska leda till
egenförsörjning. Processen har under 2021 utvecklats och förfinats ytterligare. Ett annat av våra huvuduppdrag
är att bidra till att nyanlända etablerar sig så bra och så fort som möjligt i samhället.
Nedan följer en sammanställning av resultaten kopplade till de globala hållbarhetsmål där Gymnasium &
Arbetsmarknads verksamhet främst bidrar till en förflyttning.
Mål 1 Ingen fattigdom
Den generella bilden är att arbetsmarknaden är god i Kungsbacka. Statistik från Arbetsförmedlingen visar att
arbetslösheten minskar i Kungsbacka gällande gruppen 16-64 år samt målgruppen ungdomar. Det utbetalda
ekonomiska biståndet är på en stabil nivå.
Det kommer många nya ärenden, men kommuninvånarna går in i arbetsmarknadsprocessen och får sedan arbete
snabbt. Den långsiktiga trenden är positiv.
Både antalet försörjningsstödsärenden och antalet personer som återkommer i ekonomiskt bistånd inom 12 och
24 månader har minskat 2021 jämfört med 2020. I snitt var det 430 försörjningsstödsärenden per månad under
2020 och 2021 är snittet fram tom oktober 407. Det har också varit några färre nyanlända som behövt
kompletterande ekonomiskt bistånd 2021 jämfört med 2020.
Mål 3 Hälsa och välbefinnande
I 2021 års elevenkät svarade 56 procent mycket bra eller bra på frågan när de fick bedöma sin hälsa, hur de mått
eller känt sig de senaste sex månaderna. Detta är en minskning med 9 procentenheter jämfört med 2020 och
motsvarar 2018 års resultat. Pojkar skattar sin hälsa bättre än flickor.
Sambandet mellan utbildningsnivå och välmående är tydlig i flera studier, så högre andel elever med fullföljd
gymnasieutbildning ökar förutsättningarna för välmående bland unga. De preliminära betygsresultaten visar att
andelen elever med examen var 91,6 procent läsåret 2020/2021.
Som främsta verktyg för analys av resultat och effekter används nyckeltal från elevenkäter och då särskilt
områdena trygghet, studiero, nöjdhet och rekommendationsgrad för att fånga samtliga perspektiv av Välmående.
Trots att undervisningen på gymnasieskolorna till stora delar bedrivits på distans under första halvåret av 2021
och så gott som hela läsåret 20/21 är bedömningen att skolenheterna, utifrån givna förutsättningar, bedrivit ett
kvalitativt arbete inom priomålsområdet Välmående.
Mål 4 God utbildning för alla
Andelen elever med gymnasieexamen var 2022 93%. Det är samma nivå som 2019 och 2020. Den
genomsnittliga betygspoängen var 14,3 vilket är en ökning(+0,3) jämfört med förra läsårets resultat. Tendensen
är svagt uppåtgående de senaste åren. Kungsbackas gymnasieskolor har fortsatt goda kunskapsresultat i
förhållande till riket. I förhållande till förutsättningarna har Kungsbacka fortfarande en stor avvikelse från det
modellberäknade värdet. Avvikelsen har dock blivit mindre. De preliminära betygsresultaten är dessutom
mycket varierande sett till de olika programmen, från att i princip varenda avgångselev uppnår examen på vissa
program till enbart cirka två tredjedelar på enstaka program läsåret 2020/2021.
Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
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Inom detta område följs nationellt andelen invånare som varken arbetar eller studerar och i Kungsbacka kan vi
under 2021 se att antalet ungdomar i arbetsmarknadsprocessen minskat. Det är hög rörlighet i målgruppen.
Flertalet av de ungdomar som skrivs in i arbetsmarknadsprocessen är aktiva under en kortare tid för att sedan gå
ut i arbete eller studier.
Arbetet med att knyta ihop förebyggande arbete som exempelvis "Tillsammans för varje barn" med
förebyggande arbete för att barn och unga inte ska hamna i kommunala aktivitetsansvaret, KAA, är påbörjat
mellan förvaltningarna GA, FG, IF och KFT där syftet är att nyttja gemensamma resurser på bästa sätt och inte
arbeta i parallella spår
Framåt är ambitionen att skapa en sammanhållen process för hur kommunen gemensamt arbetar för att minska
inflödet till KAA samt hur vi arbetar för att ungdomar ska vilja avsluta sina studier och ta sig vidare till
självförsörjning. Målet är att tillsammans ge kommunens ungdomar de bästa möjliga förutsättningar att ta
ansvar för sin egen framtid. Per den 30/10 var 188 ungdomar i KAA. Av dessa arbetade 71, 17 studerade, 32
hade andra insatser ( till exempel LSS, HVB, Vård) och 41 hade etablerad kontakt men ingen aktivitet. Det
återstod 27 ungdomar där kontakt saknades.
Mål 10 Minskad ojämlikhet
Som nämnts är ett av nämndens huvuduppdrag är att bidra till att nyanlända etablerar sig så bra och så fort som
möjligt i samhället. Till och med 3:e kvartalet 2021 hade 29 etableringsärenden avslutats. Av dessa var cirka
50% självförsörjande efter avslutad etablering. 6 ärenden avslutades på grund av flytt från kommunen. 9
ärenden avslutades med försörjningsstöd.
Mål 15 Jämställdhet
En viktig fråga i hållbarhetsarbetet för gymnasiet är jämställdhet. Gymnasieskolorna och dess personal arbetar
med denna fråga som bland annat följs upp systematiskt genom att ställa följande fråga till eleverna årligen: ”i
min skola pratar vi om jämställdhet mellan könen”. Andelen elever som svarade detta var 59% 2021 jämfört
med 63% 2020. Rektorer, arbetslag och lärare ska i denna fråga säkerställa att eleverna kontinuerligt får prata
om jämställdhet mellan könen i klassrummen vilket bidrar till hållbarhet. I elevenkäten får eleverna även ta
ställning till om lärarna ger killar och tjejer samma förutsättningar. Resultaten 2021 på 81% var det högsta sedan
mätningen startade 2017.
I jämförelser av studieresultaten för flickor och pojkar som grupp, finns tydliga skillnader på Kungsbackas
gymnasieskolor. Precis som i nationella jämförelser når pojkarna lägre studieresultat än flickorna och denna
trend har funnits under en lång tid. På fyra av programmen är andelen pojkar som når examen högre eller lika
hög som andelen flickor. Detta är Barn- och fritidsprogrammet, Estetiska programmet, Restaurang- och
livsmedelsprogrammet samt Lärlingsutbildningen.
På samtliga program förutom Fordons- och transportprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet har
flickorna högre genomsnittligt betygsmedelvärde än pojkar.
Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen
Ett flertal gymnasieprogram har arbetat med föreläsningar, samtal och diskussioner på temat jämställdhet och
genusperspektiv. Arbete med olika projekt har genomförts, såsom Amnesty och FN som belyser mänskliga
rättigheter.
I elevenkäten ställs frågan " I min skola pratar vi om mänskliga rättigheter ". Resultatet för denna fråga har varit
stabilt de senaste tre åren där cirka 75% svarar att man pratar om mänskliga rättigheter i skolan. Detta är en
viktig fråga att diskutera kopplat till agenda 2030- målet "fredliga och inkluderande samhällen".
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2022-02-17
Diarienummer

GA 2022-00038

Ombudgetering och resultatfond 2021

Förslag till beslut
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad godkänner förslag till ombudgetering och resultatfond
2021.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad har upprättat förslag till ombudget och resultatfond 2021
tillsammans med bifogade handlingar.
Nämnden redovisar ett positivt resultat på 27,4 miljoner kronor vilket innebär en avvikelse på 4,8
procent mot budget. Nämndens resultatfond uppgår till maximala 10 procent av bruttoomslutningen
vilket innebär att nämnden inte kan föra med sig överskottet på 27,4 miljoner kronor till
resultatfonden.
Förvaltningen har enligt uppdrag upprättat och lämnar sin årsredovisning för 2021 tillsammans med
bifogade handlingar.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2022-02-17
Blankett ombudget och resultatfond 2021

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunledningskontoret, Styrning & Ekonomi
Johan Ronner
Controller
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434 81 Kungsbacka
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Datum

2022-01-31
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GA 2020-00278

Uppföljning av intern kontroll 2021

Förslag till beslut
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad godkänner uppföljning av intern kontroll 2021.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen och det gemensamma reglementet för nämnderna liksom enligt de ekonomiska
styrprinciperna ansvarar nämnderna för att den interna kontrollen är tillräcklig. Nämnderna ska årligen
identifiera och analysera väsentliga risker i den egna verksamheten och utifrån riskanalysen upprätta
en internkontroll plan. Resultatet av årets arbete ska sammanställas i en internkontrollrapport som ska
beslutas av nämnden.
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad antog internkontrollplanen 2021 i december 2020 och
granskningar har genomförts inom förvaltningen under 2021 i enlighet med planen. Resultatet har
sammanställts i föreliggande rapport. Utifrån 2021 års arbete med intern kontroll är förvaltningens
bedömning att den för Gymnasium & Arbetsmarknad är tillräcklig och utformad så att en rimlig grad
säkerhet uppnås när det gäller:






efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, policys och riktlinjer
ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
skydd mot förluster eller förstörelse av kommunens tillgångar
eliminering eller upptäckande av allvarliga fel.

Några av de genomförda granskningarna har resulterat i att åtgärder vidtas för att rätta till brister och
minska risken för felaktigheter framöver. Övervägande del av granskningarna har dock varit
tillfredsställande ur ett internt kontrollperspektiv.
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1 Inledning
Enligt kommunallagen och reglementet för nämnderna ansvarar nämnderna för att den interna
kontrollen är tillräcklig och utformad så att den till en rimlig grad av säkerhet uppnår :






efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, policys och riktlinjer
ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
skydd mot förluster eller förstörelse av kommunens tillgångar
eliminering eller upptäckande av allvarliga fel.

Nämnderna ska årligen identifiera och analysera väsentliga risker i den egna verksamheten och
utifrån riskanalysen upprätta en internkontroll plan. Nämnderna ska rapportera resultatet av
genomförda internkontroller. Nämndernas rapportering används som underlag för rapportering till
kommunstyrelsen.
Nämndens arbete med intern kontroll
Nämndens arbete med intern kontroll genomförs enlighet med kommunens gemensamma arbetssätt
för intern kontroll. Processen är numera mer separat än tidigare då den ingick som en del i arbetet
med nämndbudget och årsredovisning.
Utöver kommungemensamma identifierade risker identifierade nämnden följande
verksamhetsspecifika risker för 2021:






Granskning av åtgärdsprogrammens kvalitet
Granskning av förvaltningens rutiner kring personer med skyddad identitet
Granskning att utdrag ur belastningsregister görs innan anställning
Granskning av utbetalningar ekonomiskt bistånd
Granskning av underlag i arbetsmarknadsplaner.
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2 Sammanfattning
2021 års arbete med intern kontroll visar att den för Gymnasium & Arbetsmarknad är tillräcklig och
utformad så att en rimlig grad säkerhet uppnås när det gäller:






efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, policys och riktlinjer
ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
skydd mot förluster eller förstörelse av kommunens tillgångar
eliminering eller upptäckande av allvarliga fel.

Ett mindre antal av de genomförda granskningarna har resulterat i att åtgärder vidtas för att rätta till
brister och minska risken för felaktigheter framöver. Övervägande del av granskningarna har dock
varit tillfredsställande ur ett intern kontroll perspektiv.
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3 Årets arbete med intern kontroll 2021
De verksamhetsspecifika riskområdena identifierades genom ett riskanalysarbete i förvaltningens
ledningsgrupp. Därefter arbetade arbetsgrupper fram kontrollmoment och granskningsaktiviteter. I
arbetet har även regelbundna avstämningar genomförts med nämndens presidium före det att
nämnden fattade beslut om Intern kontroll plan 2021.
Processen kring Intern kontroll har letts av funktionerna utvecklingsledare med inriktning kvalitet
och nämndadministration som även har till ansvar att förankra processen i förvaltningens
ledningsgrupp.
För de kommungemensamma risker som ska granskas planerade kommunledningskontorets
specialister hur granskningen skulle utföras och funktioner som ansvarade på Gymnasium &
Arbetsmarknad var controller och utvecklingsledare.
För de verksamhetsspecifika granskningarna har ansvaret för genomförandet legat hos
specialistfunktioner inom förvaltningens avdelning Verksamhetsstöd & Utveckling. Granskningarna
har genomförts utifrån plan.
Utifrån nämndens årshjul för strategisk planering och uppföljning genomför nämnden ordinarie
kvalitetsuppföljning av sina ansvarsområden. Omfattande granskning av upphandlade utförare inom
vuxenutbildningen genomförs systematiskt. Skollagen reglerar att huvudmannen, det vill säga
nämnden, ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete med inriktning mot de nationella målen för
utbildningarna och som ska dokumenteras. Samma reglering gäller även på skolenhetsnivå. Varje
rektor ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete.
För nämndens verksamheter som omfattas av socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om
ledningssystem, SOSFS2011:9, ska ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivas. Det rör
ansvarsområdena försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd samt vård av unga för dels
ensamkommande och dels asylsökande som har fyllt 18 men inte 21 år (unga asylsökande). Kopplat
till detta finns ett utvecklat kvalitetsledningssystem.
Nämndens årshjul ska säkerställa att nämnden får en större uppföljning av sina övergripande
ansvarsområden samt anmälningar om kränkningar. Kvartalsvis uppföljning och analys genomförs
kring ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsprocessen. Vidare får nämnden rapporter om beviljat
bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) som inte har verkställts tre månader efter beslut.
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5 Resultat av genomförd granskning
5.1 Resultat av granskning i den egna verksamheten
Personal-Uppföljning av semesteravstämning
2020 års granskning av semesteruttag i förvaltningen visade enbart på några smärre avvikelser och
det fanns plan för uttag av sparad semester under närmaste år. Förvaltningens bedömning är därför
att en granskning inte varit nödvändig för 2021.
Personal - Granskning av avslut av behörigheter vid avslut av anställning eller byte av tjänst
Samtliga chefer inom förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad har via chefssamarbetsrummet fått information om praktiska rutiner vid avslut av anställning. Dessutom har
samtliga chefer också fått information om e-tjänsten "Hantera behörigheter" samt att det finns
checklistor att tillgå i samband med att medarbetares anställningar avslutas. Det bedöms därför att
ytterligare åtgärder inte behöver genomföras.
Personal - Granskning av att de system och verktyg som förvaltningen ansvarar för har
behörighetsrutiner och att dessa efterföljs (t ex periodisk granskning av behörigheter)
Behörighetsrutiner finns för samtliga verksamhetssystem. Där det har funnits avvikelse under året
är statistikdatabasen för Combine. Med anledning av detta har behörighetsrutinerna setts över
gemensamt av IF, VO och GA. Tillsammans med teknisk systemförvaltare har behörigheterna även
setts över och är nu rätt enligt rutinen.
Ekonomi - Uppföljning manuella betalningar
En granskning har genomförts på var 5:e manuell betalning och de leverantörer som fått mest
pengar utbetalda till sig samt de leverantörer som förekommer flest gånger för Gymnasium &
Arbetsmarknad under en period från december 2020 till november 2021. 177 verifikationer har
granskats. Vid granskningen framkom att utbetalningen har skett på rätt sätt och med rätt
beslutsattestant i samtliga fall förutom 2. De fel som hittats är att det saknas beslutattest på
utbetalningen.
Inga oegentligheter har noterats, men information och utbildning behövs för samtliga
administratörer i attestreglemente och redovisning. Detta ska genomföras fortlöpande för att
upprätthålla kunskapsnivån och för att utbilda nyanställd personal.
Ekonomi - Granskning av representationskostnader mm
Totalt har 158 fakturor avseende representation granskats från december 2020 till och med
november 2021. Granskningen har gjorts utifrån 5 olika moment. Momenten är: (1) har rätt
momsavdrag gjorts, (2) har syfte och deltagarförteckning bifogats på fakturan, (3) har alkoholinköp
gjorts, (4) har attestant gjort rätt i attestkedjan, (5) har attestant deltagit vid representationstillfället.
Totalt har 73 fakturor konstaterats varit felaktiga på grund av att minst ett av dessa moment inte
varit uppfyllda. Framför allt saknas deltagarförteckning och/eller syfte. Ett annat återkommande fel
är att attestant har deltagit vid representationstillfället, dock avser de flesta av dessa tillfällen mindre
belopp så som t.ex. fika. När det gäller momsavdrag har upptäckts att ca 11% är felaktiga.
Inga oegentligheter har noterats men information och utbildning behövs för samtliga attestanter och
administratörer framför allt avseende eget deltagande och att bifoga deltagarförteckning och syfte
samt korrekt momsavdrag
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Ekonomi - Uppföljning av debiteringsprocessen
Behov av granskning har ej bedömts nödvändig.
Informationssäkerhet och administration - Avsnittet roller i förvaltningsplanen
Granskning av att avsnittet med obligatoriska roller är ifyllt och aktuellt i förvaltningsplanen 2021
samt att förvaltningsplanen är godkänd av budgetansvarig. De granskade systemen är Alvis,
Educateit, Combine, Vklass, Procapita, PMO och Lime CRM. För samtliga system förutom Lime
CRM finns förvaltningsplan för 2021 med obligatoriska roller dokumenterade och godkännande
från budgetansvarig. De avvikelser som noterats är att Procapita, som är under avveckling, saknar
framåtsyftande planering. Avvikelse noteras även för det digitala verktyget Lime CRM som
används av enheten för arbetsmarknad. Verktyget används för att samordna de företag som enheten
har samarbeten med, såsom kontaktpersoner och om företagen kan erbjuda praktik. Det finns
utsedda roller i form av budgetansvarig, superanvändare och teknisk systemförvaltare, som även är
inrapporterat till den centrala förvaltningen för systemförvaltarmodellen. Däremot saknas
dokumenterad förvaltningsplan för Lime CRM. Ett arbete har därför påbörjats för att skriva
förvaltningsplan till 2022.
Informationssäkerhet och administration - Stickprov av obligatoriska dokument enligt
systemförvaltarmodellen
Granska att obligatoriska dokument enligt systemförvaltarmodellen finns för verksamhetssystem
och digitala verktyg.
De granskade system är Alvis, VKlass och Combine som bedöms vara centrala system för
Gymnasium & Arbetsmarknads olika verksamheter. Samtliga system har avtal med leverantör,
personuppgiftsbiträdesavtal och SLA samt förvaltningsplan och teknisk beskrivning.
Informationssäkerhet och administration - Granska avtalsuppföljning
Granska att avtalsuppföljning är genomfört eller inbokat för 2021 för samtliga verksamhetssystem.
Av de granskade systemen Alivs, Educateit, Lime CRM, Vklass, Combine och PMO har
avtalsuppföljning gjorts. Det är däremot olika om avtalsuppföljning görs på separat möte eller inom
ramen för kontakt med leverantören. Gällande Procapita är systemet under avveckling varför
framåtsyftande planering för systemet inte är aktuellt
Informationssäkerhet och administration - Granskning av att genomförda inköp följer
inköpsprocessen och gällande styrdokument
Granskning av genomförda inköp under 2021 har visat att fem inköp över 100 000 kr utanför avtal
har gjorts under året. Av dessa inköp är det tre som inte är av återkommande karaktär. Det planeras
inga nya inköp under 2022 utöver sådana inköp som är återkommande.
De två andra inköpen som granskats är sådana som är återkommande. I ett av de återkommande
inköpen planeras att upphandling kommer ske även under 2022. Gällande det andra återkommande
inköpet finns bara en leverantör på marknaden, information har därför gått ut att nästa avtal som
tecknas med leverantören ska ske via en direktupphandling.
Granskningen har visat på avvikelser mot inköpsprocessen genom att tre offerter inte har begärts in
vid något av de fem granskade inköpen under 2021. Inköpen är inte heller gjorda via formuläret
Direktupphandling över 100 000kr i Proceedo eller via rekvisition. Däremot har kontroll av F-skatt
gjorts vid samtliga inköp.
Med anledning av de noterade avvikelserna har berörda attestansvariga för investeringar
informerats om inköpsprocessen för direktupphandlingar över 100 000 kr och vikten att följa
Uppföljningsrapport intern kontroll 2021
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reglerna kring dessa.
Verksamhet - Granskning av åtgärdsprogrammens kvalitet
Granskning av åtgärdsprogrammens kvalitet har genomförts utifrån en gemensam mall.
Granskningen har gjorts av en extern pedagog och granskningen har omfattat samtliga
åtgärdsprogram som var ”aktiva” 2021-10-25 och därefter har förslag till förbättringsåtgärder tagits
fram. Granskningen har följt samma mall som tidigare års granskningar för att få kontinuitet och för
att underlätta jämförelser.
Det konstaterades att det fanns en del brister i de granskade åtgärdsprogrammen. Vissa av dessa
brister beror på att blanketter som inte är ändamålsenliga har använts.
Förslag till åtgärder
• En upprensning bland blanketterna.
• En diskussion kring hur man beskriver elevens behov i ett åtgärdsprogram
• En diskussion kring hur man skiljer på behov och åtgärd
• En diskussion kring hur man formulerar mål och åtgärder som är konkreta och utvärderingsbara.
• En diskussion kring vad som är särskilt stöd och vad som är extra anpassningar.
• En diskussion för att nå samsyn kring vad som är rimliga tidsperioder.
Utveckling av åtgärdsprogrammens kvalitet finns även med som en åtgärd/aktivitet i huvudmannens
genomförandeplan utifrån uppföljning av systematiskt kvalitetsarbete 2020/2021.
Verksamhet - Granskning av att personer med skyddad identitet i våra verksamhetssystem
hanteras enligt rutin
Granskning har genomförts för hur hantering av skyddade personuppgifter sker i
verksamhetssystemen Combine och Viva genom intervju med systemförvaltare. Combine och Viva
används av enheten för etablering, enheten för arbetsmarknad samt enheten för myndighet.
Det finns övergripande rutiner för hur enheten för arbetsmarknad och enheten för myndighet
hanterar skyddade personuppgifter. Rutinen omfattar områden som krävs för att administrera
skyddade personuppgifter i verksamheten. Verksamhetssystemen hanterar skyddade
personuppgifter på olika sätt. I Combine finns det en behörighetsgrupp där de som tillhör den
gruppen har tillgång till samtliga ärenden som omfattar skyddade personuppgifter. I den
behörighetsgruppen finns idag enhetschef, samordnare, systemförvaltare, systemadministratör,
socialt ansvarig samordnare samt två myndighetshandläggare. I Viva sätts behörigheten individuellt
på varje enskilt ärende som omfattar skyddade personuppgifter. Det innebär att när ärenden fördelas
bestäms vem som är handläggare och eventuellt medhandläggare och det är sedan enbart dessa
personer som har tillgång till ärendet. Det är viktigt att enbart de som arbetar med skyddade
personuppgifter också är de som ska ha tillgång till uppgifterna i systemet. Även om systemen
hanterar det på olika sätt bedöms hanteringen i systemen leva upp till de krav som rutinen sätter
upp. Det är dock nödvändigt att ständigt se över behörighetsgruppen i Combine, så att den inte blir
för stor. Utgångspunkten är fatt så få personer som möjligt ska ha tillgång till skyddade
personuppgifter.
Under 2021 har det förekommit en incident kopplat till hanteringen av skyddade personuppgifter
inom verksamheterna. Incidenten medförde åtgärder i form av förtydligande av arbetssätt och
rutiner samt återkoppling till leverantör. Åtgärderna bedöms ha tagit bort den risk som förelåg.
Det är systemförvaltarens uppgift tillsammans med enhetschef att kontrollera loggar i systemet för
personer med skyddade personuppgifter. Det finns en rutin även för detta ändamål och hittills har
inga avvikande loggar hittats. Vid loggkontrollen uppmärksammades dock att behörighetsgruppen
Uppföljningsrapport intern kontroll 2021

11

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad

Kungsbacka kommun

medarbetare i nämnden. Nämnden ska lämna ett yttrande över granskningsrapporten och
återkomma med de åtgärder som planeras att vidtas.
Revisionen har även gjort en förstudie avseende nyanländas boendesituation utifrån
barnkonventionen. Förstudiens syfte var att översiktligt kartlägga hur berörda parter har hanterat
barnets bästa och barnkonventionen i relation till frågan om boende. Förstudiens resultat visar att
nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad genomför barnrättsutredningar avseende nyanlända
barnfamiljer efter etableringsperioden i de fall barnfamiljerna blir bostadslösa, då beslut om
nödbistånd i form av boende blir aktuellt. Sammanfattningsvis visar dock förstudiens resultat att
beslut om tvåårskontrakt för etableringsboende inte bereddes med hjälp av förvaltningen, att det
saknas dokumentation i samverkan rörande barnrättsperspektivet i boendefrågan för nyanlända
barnfamiljer samt att barnrättsperspektivet inte har varit närvarande i den politiska styrningen eller
samverkan avseende boendefrågan för nyanlända barnfamiljer.

5.4 Resultat av granskning av externa utförare
Vuxnas lärande genomför kontinuerlig uppföljning av de privata utbildningsleverantörerna. Detta
görs i form av avvikelserapportering, begäran om dokumentation m.m. Ett större granskningsarbete
görs vartannat år. Arbetet innefattar granskningsmöten med skolledning, lärare och administrativ
personal. I granskningen analyserades material från granskningsmöten, två elevenkäter,
avvikelserapporter, samt avbrotts- och betygsstatistik samt eventuella elevklagomål. Detta
sammantaget sammanställs sedan i en återföringsrapport. Därefter genomförs ett återföringsmöte.
Mötet ska leda till dialog och verksamhetsutveckling, samt leda till en eventuell åtgärdsplan som
följs upp vid nästa kvalitetsgranskning. Efter återföringsmötet revideras återföringsrapporten och en
slutrapport skrivs. Grundat på slutrapporten upprättar utbildningsanordnaren en åtgärdsplan,
gällande de punkter som behöver åtgärdas under kommande år.
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6.2 Övrig synpunktshantering
Analys
I förvaltningens avvikelsehanteringssystem DF-respons som används för händelserapportering har
under 2021 totalt 11 ärenden rapporterats in. Av dessa är fördelningen enligt följande: 8 avser
försörjningsstöd, 2 avser ensamkommande barn och unga och 1 avser LSS-fritids. Av dessa 11
ärenden är 2 rapporterade som Lex Sarah. Dessutom har ytterligare 2 ärenden utretts som Lex Sarah
tillsammans med Individ- & Familjeomsorg och Vård & Omsorg, eftersom det var händelser som
berörde samtliga förvaltningar.
För de ärenden som rapporteras inom ramen för händelserapporteringen i DF-respons är det berörd
chef som ansvarar för utredning och åtgärder. Ärenden som avser Lex-Sarah-anmälningar ska
dessutom utredas och kvalitetssäkras av förvaltningens SAS-funktion. Vid missförhållanden eller
när det är påtaglig risk för missförhållande av allvarligare slag ska dessa ärenden anmälas till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
Under 2021 anmäldes 2 missförhållanden enligt Lex Sarah, efter utredning, till IVO.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-01-31
Diarienummer

GA 2021-00283

Svar på motion om utdrag ur belastningsregistret vid anställning inom Kungsbacka
kommun
Förslag till beslut
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad anser motionen besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Carita Boulwén (SD), Tommy Bech (SD) och Susanne Andersson (SD) föreslår i motion 2021-11-01
Dnr 2021-01101 att kommunen alltid ska begära in utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning
inom Gymnasium & Arbetsmarknad för arbete inom Kungsbackas gymnasium inklusive
gymnasiesärskola. Vidare föreslår motionärerna att kommunen ska begära in utdrag ur
belastningsregistret för redan anställda inom Kungsbackas gymnasium inklusive gymnasiesärskola
samt att kommunen fortlöpande ska kräva in utdrag från belastningsregistret inom de verksamheter det
berör.
Beslutsunderlag
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2022-01-31
Motion angående utdrag ur belastningsregistret vid anställning inom Kungsbacka kommun
2021-11-01
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Beskrivning av ärendet
Carita Boulwén (SD), Tommy Bech (SD) och Susanne Andersson (SD) föreslår i motion 2021-11-01
Dnr 2021-01101 att kommunen alltid ska begära in utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning
inom Gymnasium & Arbetsmarknad för arbete inom Kungsbackas gymnasium inklusive
gymnasiesärskola. Vidare föreslår motionärerna att kommunen ska begära in utdrag ur
belastningsregistret för redan anställda inom Kungsbackas gymnasium inklusive gymnasiesärskola
samt att kommunen fortlöpande ska kräva in utdrag från belastningsregistret inom de verksamheter det
berör.
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Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

KUNGSBACKA KOMMUN
2 (2)

När det gäller nyanställning inom gymnasium och gymnasiesärskola föreskriver Skollagen (2010:800),
2 kap. 31 § första stycket att registerkontroll är obligatorisk för alla som erbjuds en anställning. För
detta finns en tydlig rutin på förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad.
När det gäller registerkontroll för redan anställd personal har frågan utretts ett flertal gånger av
lagstiftaren men det saknas i dagsläget laglig reglering på området. Bedömningen är dock att
arbetsgivaren, utifrån en avvägning mellan den anställdes personliga integritet och arbetsgivarens
intresse, generellt inte kan kräva registerutdrag från redan anställda medarbetare. Detta gäller således
även fortlöpande registerkontroll av anställd personal.
Cynthia Runefjärd
Förvaltningschef

Kungsbacka 211101
Motion angående utdrag ur belastningsregistret vid anställning inom Kungsbacka kommun
För oss i Sverigedemokraterna är tryggheten en av de absolut viktigaste frågorna.
Att åtgärder vidtas för att så långt det är möjligt garantera invånarnas trygghet och säkerhet är för
oss oerhört viktigt. Kungsbacka kommun har ett extra stort ansvar för att tillse att trygghet och
säkerhet för de individer som riskerar att vara mer utsatta än andra särskilt beaktas, såsom barn och
unga, sjuka, personer med funktionsnedsättning och äldre i behov av omsorg.
Vi har idag krav på att utdrag ur belastningsregistret ska inhämtas inför anställning i verksamheter
där man arbetar med barn, som inom barnomsorg, för- och grundskola, fritidshem, LSS- boende och i
stödboende för barn och unga.
Den som arbetar med barn måste enligt Lag om registerkontroll för personer som ska arbeta med
barn ( 2013:852) visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Däremot finns inte samma krav enligt lag
när det gäller för arbete med äldre, något som vi finner mycket anmärkningsvärt då våra äldre kan
vara precis lika utsatta och oskyddade som våra barn.
Vi i Sverigedemokraterna i Kungsbacka anser det precis lika viktigt att utdrag ur belastningsregistret
görs även när det gäller för arbete inom hemtjänst och äldreomsorg. Kungsbacka kommun måste
därför säkerställa att det finns rutiner som skyddar våra sjuka, svaga och äldre så att de och deras
anhöriga kan känna trygghet i den omsorg kommunen ansvarar för.
För arbete inom gymnasium och särgymnasium anser vi också att utdrag ur belastningsregistret ska
inhämtas. Sedan 2014 gäller att registerutdrag ska uppvisas för anställning inom gymnasium och
särgymnasium om arbetsgivaren kräver det, vilket vi anser är av vikt och därmed ska göras.
Med anledning av ovanstående yrkar vi i Sverigedemokraterna på
-Att Kungsbacka kommun alltid begär in utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning inom vård
och omsorg
-Att Kungsbacka kommun begär in utdrag ur belastningsregistret för redan anställda inom vård och
omsorg
-Att Kungsbacka kommun alltid begär in utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning inom
Gymnasie- och arbetsmarknad för arbete inom Kungsbackas gymnasium inklusive särgymnasium.
-Att Kungsbacka kommun begär in utdrag ur belastningsregistret för redan anställda inom
Kungsbackas gymnasium inklusive särgymnasium
-Att Kungsbacka kommun fortlöpande kräver in utdrag från belastningsregistret för de anställda
inom de verksamheter som det berör

Begäran om yttrande
Ärenderubrik

Motion - Utdrag ur belastningsregistret vid
anställning inom Kungsbacka kommun (SD)

Kommunstyrelsens diarienummer

KS 2021-01101

Begäran om yttrande avser

Nämnden för Vård & Omsorg
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad

Svar till kommunstyrelsens diarium senast

2022-03-25

Direktiv/Övrigt

-

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-02-02
Diarienummer

GA 2022-00022

Översyn av organisation för Beda Hallbergs Gymnasium
Förslag till beslut
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad beslutar att avveckla Beda Hallbergs Gymnasium som en
egen skola. Avvecklingen ska ske genom en utfasning av nuvarande elever, dock längst till och med
vårterminen 2024. Nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en plan för utfasning av Beda
Hallbergs gymnasium i enlighet med rekommendationerna i slutrapporten.
Sammanfattning av ärendet
Gymnasieskolan har en viktig uppgift i att arbeta för en likvärdig skola där vi genom samordning och
effektivt nyttjande av våra resurser och kompetens skapar maximal utkomst i mål och uppdrag, att vara
ETT Gymnasium där vi bygger en organisation som underlättar och möter elevers och medarbetares
behov samt säkerställa att de har möjlighet att nå sin fulla potential och en hög måluppfyllelse.
Sedan några år tillbaka pågår en översyn av hela gymnasieorganisationen. Syftet har varit att skapa en
sammanhållen och likvärdig gymnasieskola i Kungsbacka. I samband med det ser vi också över Beda
Hallbergs gymnasium och hur dess uppdrag och inriktning bäst integreras i en ändamålsenlig och
följsam gymnasieorganisation. Denna översyn har hanterats som ett projekt med en särskild
projektplan och olika grupper kopplade till arbetet och delaktighet från medarbetare med olika
professioner inom gymnasieskolornas verksamhet. Arbetet har mynnat ut i en rapport som genomlyser
Beda Hallbergs gymnasium ur ett historiskt, elevmässigt och ekonomiskt perspektiv. Mot bakgrund av
genomförda analyser föreslår översynen följande förändringar som bäst möter målgruppens behov,
verksamhetens behov samt möjliggör för verksamheten att uppnå målet om god ekonomisk
hushållning:




Beda Hallbergs gymnasium finns kvar som egen skola som längst till och med vårterminen
2024 och inga nya elever antas från och med höstterminen 2022
Beda Nova, som är ett introduktionsprogram individuellt alternativ, finns kvar och övergår till
skolenhet 7 på Aranäsgymnasiet.
En specialpedagogisk hub inrättas på ett sätt som möjliggör ett samlat arbete med särskilt stöd.

De elever som går på Beda Hallberg nu erbjuds att slutföra sin utbildning på Beda Hallbergs
gymnasium. Under förutsättning att beslut fattas enligt översynens förslag behöver det fortsatta arbetet
fokusera på att ta fram en plan för utfasning av Beda Hallbergs verksamhet. Denna behöver omfatta en
1 (2)
Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
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plan för eleverna, medarbetarna samt de formella delarna som uppstår i och med att huvudman
avvecklar en skola.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2022-02-02
Översyn av organisation för Beda Hallbergs Gymnasium – Slutrapport, 2022-01-25
Beslutet skickas till
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad

Amra Salihovic
Gymnasiechef

SLUTRAPPORT

Översyn av organisation för Beda Hallbergs
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1. Inledning
För att hantera våra utmaningar och säkra framtidens välfärd behöver vi jobba smartare och mer
tillsammans. Det gör vi bäst genom att ha ett gemensamt perspektiv och arbeta som ETT
Kungsbacka. Då kan vi leda, samordna och utveckla de kommungemensamma frågorna bättre och
öka samarbetet över förvaltningsgränserna.
Med gemensamma mål, ramar och krafter kan vi öka chansen att de som är unga idag blir
välmående, skapande och trygga samhällsmedborgare. Gymnasieskolan har en viktig uppgift i att
arbeta för en likvärdig skola där vi genom samordning och effektivt nyttjande av våra resurser och
kompetens skapar maximal utkomst i mål och uppdrag.
Vår organisation och organisationskultur är och kommer fortsatt vara avgörande för hur väl vi står
rustade att möta våra framtida utmaningar. Av den anledningen behöver vi inte enbart jobba för
ETT Kungsbacka utan även ETT Gymnasium där vi bygger en organisation som underlättar och
möter elevers, föräldrars och invånares behov utifrån deras livshändelser. Kungsbackas
gymnasieskolor behöver förändras och utvecklas i takt med omvärlden så att våra elever och
medarbetare har möjlighet att nå sin fulla potential och hög måluppfyllelse. Detta utifrån sina
förutsättningar, oavsett skola.
Sedan några år tillbaka pågår en översyn av hela gymnasieorganisationen. Syftet har varit att skapa
en sammanhållen och likvärdig gymnasieskola i Kungsbacka. I samband med det ser vi också över
Beda Hallbergs gymnasium och hur dess uppdrag och inriktning bäst integreras i en ändamålsenlig
och följsam gymnasieorganisation.
Förvaltningsledningen har tillsammans med den politiska nämnden ringat in fem centrala
frågeställningar som denna översyn ska omhänderta:
•
•
•
•
•

Är det rimligt att anta att vi kan arbeta med attraktivitet och söktryck för att komma upp
ett elevantal som gör det hållbart?
Klarar vi av att leverera det vi lovar, hänsyn taget till de anpassningar som varit nödvändiga
på Beda Hallberg?
Det pågår dialoger inom GR om utbildningar med avvikande priser, hur kan det komma att
påverka Beda Hallberg I framtiden?
Hur kan vi på bästa sätt ta tillvara kompetensen hos de medarbetare som arbetar på Beda
Hallberg idag? Kompetensinventering?
Hur kan vi rigga en över tid hållbar organisation kring det flexibla lärandet utifrån elevens
individuella behov såväl socialt som studiemässigt, för de elever som tillhör Beda Hallbergs
målgrupp?

Denna översyn har hanterats som ett projekt med en särskild projektplan och olika grupper
kopplade till arbetet.

2. Beda Hallbergs Gymnasium – en kort bakgrund
Under 2012 drev dåvarande Sveriges kommuner och landsting, SKL, det treåriga
samverkansprojektet Plug In. Syftet var att med hjälp av nya metoder få ungdomar som funderar på
att avbryta sina gymnasiestudier, och dem som redan har hoppat av, att återvända till skolan. Under
de första tre åren deltog ett 50-tal kommuner från hela Sverige i projektet och drev tillsammans
runt 80 olika delprojekt. Kungsbacka kommun var en av dessa deltagande kommuner och Beda
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Elevantalet för 2022 motsvarar antal registrerade elever 20 januari 2022 och kan snabbt förändras.

Elevunderlaget har sedan start utgjorts av ca 65% elever som är folkbokförda i Kungsbacka
kommun och ca 35% elever som är folkbokförda i andra kommuner.

2.2 Ekonomi
I takt med att projektmedel har avtagit har Beda Hallbergs gymnasium haft stora utmaningar med
att få en budget i balans, trots att det sedan flera år tillbaka har beslutats och genomförts flertal
olika åtgärder för att uppnå denna målsättning.
Ser vi till den ekonomiska historiken framgår det tydligt att Beda Hallbergs Gymnasium inte lyckats
uppnå budget i balans heller under perioder då kraftiga ekonomiska förstärkningar gjorts:

3. Förändrade förutsättningar, förändrad organisering
Sedan bildandet av Beda Hallberg har förutsättningarna kring verksamheten förändrats på ett sätt
som haft en negativ inverkan på den nuvarande verksamheten. Ett bristande elevintresse för
utbildningen och därmed sviktande elevtal har medfört ekonomiska underskott i en omfattning som
krävt ekonomiska anpassningar. Anpassningarna har medfört att verksamheten inte längre fullt ut
kan leverera de pedagogiska inslag som särskilde Beda Hallberg från övriga kommunala skolor.
Utifrån den ekonomiska modell som tillämpas inom Kungsbacka kommuns gymnasieskolor leder de
ekonomiska underskotten på Beda Hallbergs gymnasium till att övriga enheter och skolor får täcka
upp ekonomiskt för att få en budget i balans på gymnasieskolorna som helhet.
Under arbetet med denna översyn har i huvudsak tre möjliga scenarion belysts och övervägts som
möjliga vägar framåt för att möta de förändrade förutsättningarna och målgruppens (d v s
elevernas) behov:
Scenario 1
Ingen förändring. Beda Hallberg finns kvar i sin nuvarande form.
Scenario 2
Mindre förändring. Beda Hallberg finns kvar i begränsad form, ej som egen skola.
Arbetshypotesen: Beda Nova finns kvar och övriga elever som vill läsa
Samhällsvetenskapsprogrammet har Aranäsgymnasiet som alternativ.
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Scenario 3
Stor förändring. Beda Hallberg läggs ner i sin helhet.
Arbetsgruppen som varit kopplad till arbetet med översynen har vägt för- och nackdelar med
samtliga möjliga scenarion och arbetslaget på Beda Hallberg har gjort SWOT-analyser på dessa.
Denna översyn kan mot bakgrund av det underlag som presenteras i förgående avsnitt samt det
underlag som tagits fram i samband med genomförda analyser konstatera att scenario två är det
som bäst möter målgruppens behov, verksamhetens behov samt möjliggör för verksamheten att
uppnå målet om god ekonomisk hushållning. Arbetsgruppen föreslår att:




Beda Hallbergs Gymnasium inte finns kvar som egen skola, även om den verksamhet som
bedrivs finns kvar i begränsad form.
Beda Nova, som är ett introduktionsprogram individuellt alternativ, finns kvar och övergår
till skolenhet 7 på Aranäsgymnasiet. Introduktionsprogrammet individuellt alternativ finns
redan på Aranäsgymnasiet skolenhet 7.
En specialpedagogisk hub inrättas på ett sätt som möjliggör ett samlat arbete med särskilt
stöd. Som denna översyn redan konstaterat finns denna målgrupp på samtliga skolenheter.
En specialpedagogisk hub skulle göra det möjligt att samla specialpedagogisk kompetens
och skapa kontinuitet i arbetet med anpassningar/särskilt stöd på ett annat sätt än vad
som är möjligt idag.

3.1 Det här händer med elever som går på Beda Hallberg, Samhällsvetenskapsprogrammet
De elever som går på Beda Hallberg nu erbjuds att slutföra sin utbildning på Beda Hallbergs
gymnasium. Därmed räknar vi med en utfasningsperiod på två år. För medarbetarna på Beda
Hallberg innebär detta att elevunderlaget successivt kommer att minska, vilket också medför att
medarbetare med stor sannolikhet kan komma att få undervisa på andra skolenheter i en
utfasningsperiod.
3.2 Det här händer med elever som går på Beda Nova, introduktionsprogrammet individuellt
alternativ
Eleverna på Beda Nova har ettåriga individuella studieplaner och därmed finns ingen elev per
automatik inskriven på Beda Nova höstterminen 2022. Målgruppen finns dock kvar vilket innebär
att verksamheten behöver finnas kvar i någon form för att möta dessa elever. Eftersom
introduktionsprogrammet individuellt alternativ redan finns på skolenhet 7 på Aranäsgymnasiet så
möter detta inga formella hinder. Det finns en del praktiska frågeställningar att jobba vidare med
som berör organisatoriska faktorer, hur framtida arbetssätt ska se ut samt fysisk placering av en
sådan verksamhet, för att nämna några exempel.
3.3 En specialpedagogisk hub inrättas
I arbetet med specialpedagogisk hub blir ett gymnasium som angreppssätt extra centralt.
Kompetens och framgångsrik pedagogik och metodik finns redan på Kungsbackas gymnasieskolor.
Att hitta rätt organisation och fördelning av resurser och kompetens så att alla elever får chans att
nå så långt som möjligt behöver vara ett än mer prioriterat område för gymnasiets ledningsgrupp
framåt.
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4. Överlämnande
Förvaltningsledningen har tillsammans med den politiska nämnden ringat in fem centrala
frågeställningar som denna översyn har haft i syfte att omhänderta. Nedan följer slutsatser i
respektive frågeställning.
•

Är det rimligt att anta att vi kan arbeta med attraktivitet och söktryck för att komma upp
ett elevantal som gör det hållbart?
Nej. Trots att vi vet att målgruppen som är i behov av samma typ av stöd som den
målgrupp som finns på Beda Hallbergs gymnasium även finns på andra skolenheter, har
elevsiffrorna på Beda Hallberg inte kommit upp i tillräckligt stora volymer. En analys av
elevtrenden visar att skolan över tid haft i genomsnitt ca 70 elever sedan 2013, med en
absolut topp 2016, då skolan hade 108 elever. Dessa elevtal genererar inte ett tillräckligt
stort ekonomiskt underlag för att fortsätta bedriva verksamheten.
Elevunderlaget har varit inte varit tillräckligt trots det faktum att ett antal olika försök till
omstart har gjorts och trots att skolan marknadsförts i olika kanaler så som
utbildningskatalog, öppet hus, gymnasiemässa, etc.

•

Klarar vi av att leverera det vi lovar, hänsyn taget till de anpassningar som varit
nödvändiga på Beda Hallberg?
Nej. De ekonomiska anpassningarna som har gjorts över tid har medfört att verksamheten
inte längre kan leverera det som en gång varit de faktorer som särskiljt Beda Hallbergs
gymnasium från övriga gymnasieskolor.

•

Det pågår dialoger inom GR om utbildningar med avvikande priser, hur kan det komma
att påverka Beda Hallbergs gymnasium i framtiden?
En justering (nedåt) i prislistan för Beda Hallberg skulle få stora ekonomiska konsekvenser
då verksamheten inte har haft en budget i balans sedan tidigare. Underskottet skulle
därmed bli större och övriga verksamheter på gymnasieskolorna behöver i sådana fall täcka
upp det underskottet.

•

Hur kan vi på bästa sätt ta tillvara kompetensen hos de medarbetare som arbetar på
Beda Hallbergs gymnasium idag? Kompetensinventering?
Det finns hög kompetens bland medarbetare på Beda Hallberg som är viktig för
arbetsgivaren att ta tillvara på. Det ligger i såväl verksamhetens som i elevernas bästa att
denna kompetens kommer fler skolenheter till del. Samtliga skolenheter har i dagsläget
elever som i olika grad är i behov av särskilt stöd.

•

Hur kan vi rigga en över tid hållbar organisation kring det flexibla lärandet utifrån elevens
individuella behov såväl socialt som studiemässigt, för de elever som tillhör Beda
Hallbergs målgrupp?
I samband med denna översyn har en gedigen målgruppsanalys gjorts. Denna översyns
slutsats är att det nya förslaget till organisering klarar av att tillgodose elevens individuella
behov.
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4.1 Kvarstående frågor
Hur sker urvalet kring vilka elever som är berättigade till stöd den specialpedagogiska hubens
verksamhet?
Det kommer att krävas en tydlig struktur och organisation för urval av elever. Specialpedagogernas
roll är central i en sådan här grupp men det bör/kan även ingå andra professioner så som
elevhälsopersonal, eventuell ledningsfunktion och andra funktioner som kallas in tillfälligt
(mentorer, handledare m fl.)
Hur säkerställer vi att arbetet inom den specialpedagogiska huben samordnas på bästa sätt?
På kort sikt, i en uppbyggnadsfas, behöver en funktion fortsatt ta ansvar för att arbetet med
uppbyggnad kommer framåt. På längre sikt kommer det att krävas en ledningsorganisation för
verksamheten för att säkerställa att en funktion styr, leder och samordnar arbetet.
Hur fördelas ansvar mellan respektive skolenhet och den specialpedagogiska huben?
Det kommer att krävas tydlighet när det gäller ansvar och kommunikation mellan hemarbetslaget
och den specialpedagogiska huben.

4.2 Rekommendation om fortsatt arbete
Under förutsättning att beslut fattas enligt översynens förslag behöver det fortsatta arbetet
fokusera på att ta fram en plan för utfasning av Beda Hallbergs verksamhet. Denna behöver
omfatta en plan för eleverna, medarbetarna samt de formella delarna som uppstår i och med att
huvudman avvecklar en skola.
Vidare behöver arbetet med att upprätta den specialpedagogiska huben startas upp, med fördel
genom att organisera införandet som ett projekt med en tydlig projektplan och
projektorganisation. Projektet bör förtydliga ytterligare hur den specialpedagogiska huben ska
organiseras samt vilka principer som blir vägledande för det fortsatta arbetet (exempelvis ”Vi ger
stöd till eleven där denne befinner sig”) samt reda ut var den specialpedagogiska huben ska ha sin
organisatoriska hemvist inom gymnasieskolornas organisation. En tydlig resursfördelningsmodell
bör tas fram för att säkerställa finansieringen.
Denna översyn har gjort ett grundligt arbete med en målgruppsanalys som behöver
vidareutvecklas. Gränsdragningar mellan enheternas ansvar kontra den specialpedagogiska
hubens ansvar behöver förtydligas och förankras inom gymnasieskolornas ledningsgrupp initialt
och successivt i hela organisationen.
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Återrapport kring modersmål och studiehandledning höstterminen 2021

Förslag till beslut

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad godkänner rapport om
modersmålsundervisning och studiehandledning och ger förvaltningschefen i uppdrag att
fortsättningsvis rapportera hur detta erbjuds på Kungsbackas gymnasieskolor en gång per
termin.
Sammanfattning av ärendet

Huvudmannen ska se till att modersmålsundervisning erbjuds och anordnas för de elever
som har rätt till det (15 kap § 19 skollagen, 4 kap § 19 gymnasieförordningen).
Huvudmannen ska se till att studiehandledning på modersmålet erbjuds de elever som
behöver det (9 kap § 9 gymnasieförordningen).
Modersmålsundervisning och studiehandledning erbjuds enligt redovisning nedan på
Kungsbackas gymnasieskolor. Modersmålsundervisning tillhandahålls via enheten för
modersmål. Studiehandledning köps till viss del in från enheten för modersmål, men
genomförs även av studiehandledare som är anställda av gymnasieskolorna. Anställda
studiehandledare ger studiehandledning i arabiska, persiska/dari och kurdiska.
Under höstterminen 2021 är har totalt fem elever som ej fått sina behov tillgodosedda
gällande modersmålsundervisning. Detta på grund av exempelvis för sen ansökan eller ej
tillräckligt elevunderlag.
Under höstterminen 2021 har en elev som ej fått sitt behov tillgodosett gällande
studiehandledning på grund av att det inte funnits lärare som kan tillräckligt bra kemi/fysik.
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Beslutsunderlag
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2022-01-31
Beslutet skickas till
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad

Beskrivning av ärendet
Modersmål

Antal elever

Arabiska

8

Italienska

1

Kroatiska

1

Nederländska

1

Norska

1

Polska

2

Somaliska

5

Swahili

1

Thailändska

6

Tyska

1

Ungerska

3

Totalt

Studiehandledning

30

Antal elever

Arabiska

54

BKS
Dari/Persiska/Farsi
Engelska
Polska
Rumänska
Somaliska
Sorani
Spanska

2
21
5
2
1
8
1
1
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Swahili
Thailändska
Tigrinja
Turkiska
Vietnamesiska
Totalt

Amra Salihovic
Gymnasiechef

7
10
1
1
1
115

Initiativärende för att öka närvaro för elever med problematisk skolfrånvaro
De senaste åren har antalet barn och ungdomar med psykisk ohälsa ökat. Att barn och
ungdomar mår psykiskt dåligt kan visa sig på många olika sätt. Exempelvis genom ilska,
magont, huvudvärk eller att ha svårt att sova. Att de som mår dåligt börjar stanna hemma
från skolan är inte ovanligt. Ofta börjar problematisk frånvaro av att barnets behov inte
tillgodoses i individuellt anpassade krav och skolgång och frånvaron leder till en ond spiral i
frånvaro, kunskapsluckor och ännu större glapp för att ta ikapp kunskap.
På gymnasiet har det uppmärksammats att ungdomar som inte gått i skolan under stora
delar av sin grundskoletid faktiskt plötsligt går att nå och locka tillbaka till skolan på
gymnasiet. Där har vi möjlighet att nå och stötta en individ att förändra och forma sin
framtid. Där vi ger ökade förutsättningar att varje ungdom kan nå sin fulla potential.
Barn- och ungdomspsykiatrin blir kontaktade av ungdomar som mår dåligt men deras
resurser räcker inte till. Där ser vi att elevhälsan kan vara en stor del i det preventiva arbetet
till att våra ungdomar inte skall hamna i psykisk ohälsa och öka elevernas välmående. Kan
tillgång till kurator utan stigmatiseringar göra skillnad i individens välmående?
Varje ung vuxen som inte tar sig till skolan och tar sig igenom sina gymnasiestudier löper en
ökad risk för psykisk ohälsa, fångade i biståndsberoende och en minskad individuell frihet.
Alliansen vill genom ett riktat projekt mot enheten för introduktionsprogrammen (IM)
uppmärksamma arbetet med att öka närvaron i skolan för de elever som har problematisk
skolnärvaro eller hög skolfrånvaro. Målet för detta projekt är ökad skolnärvaro och en
förbättrad psykisk hälsa, och en ökad trygghet för målgruppen.
Alliansen ger förvaltningen för Gymnasium och Arbetsmarknad att:
 Utreda möjligheten till förstärkt elevhälsa till introduktionsprogrammen för att
förebygga psykisk ohälsa och främja välbefinnande.
 Utreda hur enheten för introduktionsprogrammen kan arbeta mer aktivt med att få
individer med problematisk skolnärvaro eller hög skolfrånvaro att återvända till
undervisningen.
 Utreda om det finns förutsättningar att ett team arbetar mot grundskolan för att
redan där samverka runt ungdomar med problematisk skolnärvaro eller hög
skolfrånvaro.
 Presentera eventuella ökade kostnader i ett projekt riktat till ovan nämnd målgrupp.
 Återrapport till nämnden senast april 2022.
Elin Hysén, L

My Clingston, KD

Marianne Pleijel, M Annika Hedman, C

Ordförande

Ledamot

Vice Ordförande

Ledamot
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Yttrande - Program för räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen

Förslag till beslut
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad lämnar yttrande enligt denna tjänsteskrivelse i ärende
regionala beredskapsplaner för kärnenergiberedskap KS 2021-01246
Sammanfattning av ärendet
Under 2022 kommer nya beredskapszoner och nya regionala beredskapsplaner inom
kärnenergiberedskap beslutas av Länsstyrelsen i Halland.
Vid en kärnteknisk olycka ska kommunerna säkerställa driften av den verksamhet som kommunerna
bedriver och som anses vara samhällsviktig.
Den del i de regionala beredskapsplanerna som framstår som mest angelägen för nämnden för
Gymnasium & Arbetsmarknad i detta yttrande är delplan utrymning.
Syftet med en utrymning är att minska de negativa hälsoeffekterna hos allmänheten till följd av en
olycka på Ringhals kärnkraftverk. Utrymningen ska vägas mot andra lämpliga skyddsåtgärder, såsom
intag av jodtabletter och inomhusvistelse.
Beslut om utrymning fattas av Länsstyrelsens räddningsledare efter samråd med landshövdingen eller
landshövdingens ställföreträdare, regionpolischef eller motsvarande, SSM, Ringhals och kommunala
ledningsgrupperna i berörda kommuner. Om statlig räddningstjänst gäller i något annat län med
anledning av händelserna på Ringhals ska räddningsledaren samverka med dessa läns räddningsledare
innan ett beslut fattas. Utrymningsbeslutet ska vara samordnat med eventuella utrymningsbeslut som
fattas i dessa län.
Personer i riskgrupp med särskilt hjälpbehov kommer behöva prioriteras vid en utrymning.
Länsstyrelsens inriktning för förskolor och skolor är att så fort som möjligt säkerställa att barn utryms
och flyttas till en utrymningsplats där de registreras. Detta för att undvika att vårdnadshavare åker i
felaktig riktning i utrymningsområdet för att själva försöka hämta sina barn på skola eller förskola.
Barn och vårdnadshavare ska i stället återförenas på utrymningsplatsen. Detta berör de elever på
gymnasiet som inte är myndiga.
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad behöver rikta särskild uppmärksamhet till
gymnasiesärskolans individuella program på Aranäsgymnasiet samt delar av gymnasiesärskolans
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nationella program på Elof Lindälvs gymnasium. I dessa verksamheter finns individer med särskilt
hjälpbehov som ska prioriteras utifrån det ansvar i vardagen som följer med vid en
inrymning/utrymning vid en kärnteknisk olycka.
Därutöver behöver särskild uppmärksamhet riktas till stödboende för ensamkommande. När det gäller
huvudmannaskap för privata aktörer genererar dessa inga särskilda åtgärder då dessa enbart återfinns
inom vuxenutbildningen.
Nämnden vill särskilt uppmärksamma vikten av delplan kommunikation i relation till ansvaret för
etablering där det kan finnas personer som inte förstår information på svenska.
De nya regionala beredskapsplanerna föranleder inga förändrade ställningstaganden rörande
samhällsviktig verksamhet eller grupper och individer med särskilt hjälpbehov inom verksamheterna
som nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad ansvarar för.
Beslutsunderlag
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2022-02-01
Delplan utrymning, Länsstyrelsen Hallands län
Delplan kommunikation, Länsstyrelsen Hallands län
Beslutet skickas till
Krisberedskap och säkerhet kommunledningskontoret
Kommunstyrelsen
Cynthia Runefjärd
Förvaltningschef
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1 Inledning
1.1 Förutsättningar
Föreliggande dokument utgör en del av Länsstyrelsen i Hallands läns Program för
räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen och svarar tillsammans med andra
operativa planer, stödplaner och dokument, mot de krav som ställs i lag (2003:778) om
skydd mot olyckor samt förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.
Detta dokument beskriver utrymningsprocessen samt upprättandet av utrymningsplats. Det
måste därför ses i sin helhet. För att förstå syftet med detta dokument kan läsaren även ta
del av ”Nationell beredskapsplan för hanteringen av kärnteknisk olycka”.
Den här delplanen beskriver planering och genomförande av utrymning, tydliggör
medverkande organisationers roller och ansvar vid utrymning och beskriver upprättande
och drift av utrymningsplatserna vid en kärnkraftsolycka på Ringhals. Delplanen består
således av en beskrivande del och en operativ del. Den syftar till att underlätta i detalj för
hur ett upprättande av utrymningsplatsen ska genomföras. Berörda organisationer
uppmanas att ha planen utskriven och tillgänglig i krisledningsplatser och motsvarande.
Dokumentet är även utformat för att kunna användas som en informationskälla och på ett
enklare sätt förstå den övergripande strukturen för att kunna bedriva utbildning och övning
i egen berörd organisation.

1.2 Syftet med utrymningen
Syftet med utrymningen är att minska de negativa hälsoeffekterna hos allmänheten till
följd av en olycka på Ringhals kärnkraftverk. Utrymningen ska vägas mot andra lämpliga
skyddsåtgärder, såsom intag av jodtabletter och inomhusvistelse.

1.3 Mål för utrymningen
Det primära målet med utrymningen är att:


Så långt som det är rimligt och möjligt säkerställa att de negativa effekterna på
allmänhetens hälsa till följd av olyckan och utrymningen minimeras.

Utöver detta är målsättningen även att:


Reducera den allmänna oron så långt som möjligt kopplat till genomförandet av
utrymningen.



Minska negativ psykologisk påverkan på de utrymda och på allmänheten i övrigt.



Planeringen och genomförandet har gjorts på ett sätt som medför att återgång till
det normala kan ske så snabbt som möjligt.



Begränsa de ekonomiska förlusterna som utrymningen kan medföra för näringslivet
och för de personer som utryms.
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Begränsa kostnaderna för hanteringen av utrymningen som utförs av myndigheter
och andra aktörer.

Målsättningen är att skyndsamt kunna utrymma inre beredskapszonen (IBZ) efter att
larmnivå ”Förstärkt beredskap” har beslutats, eller efter beslut av räddningsledare.
Räddningsledaren kan fatta beslut om en mindre skyndsam utrymning av IBZ, beroende på
händelseförloppet på Ringhals. Det mest prioriterade målet för strålskyddet i inre
beredskapszonen undvika allvarliga deterministiska effekter.
Områden i yttre beredskapszonen som ligger i förväntad vindriktning ut till cirka 25 km
kan utrymmas inom 12 timmar efter beslut från räddningsledaren. Detta i syfte att nå det
näst mest prioriterade målet för strålskyddet under en radiologisk nödsituation, nämligen
att minska sannolikheten för stokastiska effekter så långt det är rimligt och möjligt. En
utrymning av YBZ ska ej påbörjas innan utrymningen av IBZ är klar.

1.4 Omfattning
Denna plan omfattar hela inre beredskapszonen kring Ringhals kärnkraftverk, samt de
delar av yttre beredskapszonen och planeringszonen som ligger inom Hallands län. Planen
beskriver även övergripande hur Länsstyrelsen förhåller sig till de delar av yttre
beredskapszonen och planeringszonen som är placerade i andra län.

1.5 Relevant författning
- Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
-

Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor)
Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap
Förordning (2015:1052) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
Djurskyddslagen (2018:1192)
Polislagen (1984:387)
Förordning (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet
Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
Socialtjänstlagen (2001:453)

1.6 Beroenden till annan planering
Länsstyrelsens utrymningsplanering för Hallands län är gjord i samverkan med såväl andra
kärnkraftslän, som med de län som finns med i yttre beredskapszonen och planeringszonen
kring Ringhals kärnkraftverk.
Då flera andra aktörer i länet (se kapitel 2, Ansvar och roller) har en operativ roll i
utrymningsarbetet, är det av stor betydelse att deras utrymningsplanering överensstämmer
med Länsstyrelsens.
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1.7 Strategi
Denna utrymningsplan bygger på en kärnkraftsolycka vid Ringhals kärnkraftverk som kan
medföra att utrymning av inre och delar av yttre beredskapszonerna måste genomföras. Det
är väderförhållandena, tid till utsläpp och storleken på utsläppet som kommer bestämma
hur stora områden som ska utrymmas och när utrymningen ska ske.

Strategin utgår från att en utrymning av IBZ ska ske skyndsamt. Vid ett scenario där man
har mer tid på sig bör utrymningen av IBZ ske mer stegvis på ett planerat och strukturerat
sätt.
Först när utrymningen av IBZ är färdig kan annan utrymning påbörjas. Utrymningen av
YBZ kan även denna ske skyndsamt, men beroende på scenario kan en sådan utrymning
även påbörjas flera dagar efter händelsen. Utrymningen av Planeringszonen sker alltid efter
att strålningsmätningar har påvisat sådana nivåer av strålning att en utrymning är befogad.
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2 Ansvar och roller
2.1 Länsstyrelsen i Hallands län
Länsstyrelsen har i uppgift att vidta de åtgärder som krävs för att skydda människor i det
egna länet från skadlig inverkan av joniserande strålning vid en kärnteknisk olycka, eller
vid en överhängande risk för ett utsläpp på en kärnteknisk anläggning. Detta är oberoende
om olyckan skett i Sverige eller utomlands. Inom området vid den kärntekniska
anläggningen är det dock innehavarens skyldighet att ha en beredskapsplanering och vidta
åtgärder, Länsstyrelsens ansvar börjar först utanför verksamheten.
Enligt förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion är Länsstyrelsen geografiskt
områdesansvarig myndighet i länet och ska vidare enligt krisberedskapsförordningen
(2015:1052) vara den sammanhållande funktionen mellan lokala aktörer och den nationella
nivån. Enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor är det Länsstyrelsens ansvar att leda
och samordna räddningstjänsten vid en kärnteknisk olycka. Detta innebär således att
Länsstyrelsen har utpekade räddningsledare, som ska verka som statlig räddningsledare
med det operativa ansvaret vid en kärnteknisk olycka inom Länsstyrelsens geografiska
område. Räddningsledaren fattar således beslut om skyddsåtgärder, exempelvis utrymning.
Vidare har Länsstyrelsen ansvar för att information samordnas och förmedlas till utrymda
samt bistår med stöd för planering av mottagning och inkvartering.
I egenskap av kärnkraftslän ansvarar Länsstyrelsen i Hallands län för samordningen av
vissa beredskapsåtgärder som påverkar flera län efter en händelse på Ringhals
kärnkraftverk. Däribland strålningsmätning, som är ett viktigt beslutsunderlag för
genomförandet av utrymningen.
Flera beslut som Länsstyrelsen fattar påverkar även andra län, exempelvis de som ska
upprätta mottagningsplatser. Länsstyrelser ska därför i enlighet med samverkansprincipen
säkerställa att dessa län är införstådda i de beslut som Länsstyrelsen fattar som kan komma
att påverka dessa län i samband med en händelse på Ringhals kärnkraftverk.

2.2 Kommunerna
Kommunerna har en central roll vid hantering av samhällsstörningar, bland annat genom
bestämmelserna i lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, lag (2003:778) om skydd mot
olyckor, socialtjänstlagen (2001:453) och hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).
Vid en kärnteknisk olycka ska kommunerna säkerställa driften av den verksamhet som
kommunerna bedriver och som anses vara samhällsviktig. Kommunerna har dessutom ett
geografiskt områdesansvar på lokal nivå, som innebär att de ska verka för att åtgärder som
vidtas av olika aktörer inför och under en extraordinär händelse samordnas, samt ge
information till kommuninvånare. Även hantering av kommunal hälso- och sjukvård ingår
i ansvaret.
Kommunen har vidare vid utrymning till uppgift att bistå Länsstyrelsen med upprättande
av utrymningsplatser och ordna mottagning samt inkvartering av utrymda.
I Hallands län har Kungsbacka och Varbergs kommun samt Marks kommun i Västra
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Götaland ett särskilt uppdrag vid utrymning som består i att upprätta utrymningsplatser vid
automatik vid larmnivå höjd beredskap. Detta för att underlätta en snabb utrymning av inre
beredskapszoner. Övriga kommuner ska kunna upprätta en utrymningsplats eller
mottagningsplats efter beslut från räddningsledaren.

2.3 Polismyndigheten
Polisen är enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor skyldig att lämna den hjälp som
behövs till räddningsledaren. Polisen har en central roll vid genomförandet av utrymning
och verkställer utrymningsbeslutet som Länsstyrelsen fattat. Polisens uppgifter är främst
att spärra av vägar, trafikdirigera, hålla ordning och säkerhet, bevaka utrymda områden
samt registrera utrymda. En del av registreringen är att bemanna stationen för registrering
på utrymningsplatser. Polisen kan dessutom kompletteringsvarna med högtalare vid larm
på kärnkraftverket.
Polisen verkställer utrymningen efter beslut från Länsstyrelsen och deltar i upprättandet av
utrymningsplatser tillsammans med berörda kommuner och Försvarsmakten. Polisregion
Väst deltar i planeringen och genomförandet av en utrymning.

2.4 Försvarsmakten
Försvarsmakten kan vid begäran ge stöd till insatser som definierats som räddningstjänst
inom LSO så länge det inte allvarligt hindrar den ordinarie verksamheten.
Hemvärnsbataljoner bistår polisen och kommunen med stöd vid ett befarat eller inträffat
haveri vid en kärnteknisk anläggning. Militärregion Väst deltar i planeringen och
genomförandet av en utrymning.

2.5 Kustbevakningen
Kustbevakningen bistår Länsstyrelsen med att stödja räddningsinsatsen ute till sjöss.
Exempel på stöd är att kunna varna och utrymma de som vistas vid kusten, på öar och till
sjöss, samt att även spärra av och leda om sjötrafik vid ett befarat eller inträffat haveri vid
ett kärnkraftverk.
Det kräver även samverkan med Sjöfartsverket för att de ska kunna informera Sjötrafik
genom kanaler för kommunikation via JRCC vid sjö- och flygräddningsinsats.
Sjöfartsverket äger och arbetar i Kustradionätet.

2.6 Trafikverket
Trafikverket ansvarar för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik,
järnvägstrafik, sjöfartstrafik och luftfartstrafik samt för byggande och drift av statliga vägar
och järnvägar. I utrymningen stödjer Trafikverket bland annat med:
 Att hantera trafikflödet för utrymningsvägar.
 Omledning och avspärrning.
 Trafikinformation och vägvisning av trafikflödet på vägar och järnvägar som berörs
i ett utrymningsområde.
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2.7 Regionen
Regionerna ansvarar för hälso- och sjukvård samt i flesta fall för kollektivtrafiken. Vid en
utrymning behöver regionen bland annat kunna upprätthålla katastrofmedicinsk beredskap,
omorganisera och förstärka sjukvården och bistå med bussar för transport av utrymda.
Länets uppsamlingsplatser utgår från de ordinarie busshållplatserna. En del av denna
planering är att Nobina Sverige AB deltar i planeringen kring beredskapen kring Ringhals.
Detta då Nobina trafikerar dessa linjer på uppdrag av Regionen.
Regionen ansvarar även för planering för eventuell flytt av patienter från sjukhus eller
andra vårdinrättningar som regionen ansvarar för och som ligger inom områden som kan
komma att utrymmas.

2.8 Avdelningen för radiofysik vid Göteborgs universitet
Avdelningen för radiofysik vid Göteborgs universitet kan bistå kommunen på
utrymningsplatserna med radiofysiker som hjälper till med personindikering, om behov för
avsökning uppstår. Ingen personindikering kommer dock att göras innan ett konstaterat
utsläpp har inträffat.

2.9 Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)
Strålsäkerhetsmyndigheten har ett samlat ansvar inom områdena strålskydd, kärnsäkerhet
och nukleär icke-spridning. SSM är en expertmyndighet inom bland annat
strålskyddsberedskap och utgör ett viktigt stöd för räddningsledaren vid beslut om vilka
områden som kan behöva utrymmas, baserat på prognoser och konstaterade mätvärden.

2.10 Jordbruksverket
Vid en utrymning ska Jordbruksverket i första hand stödja Länsstyrelsen i frågor som rör
hantering och påverkan på djur och djurhållning.

2.11 Ringhals kärnkraftverk
Ringhals ansvarar för de skyddsåtgärder, däribland utrymning, som behöver vidtas inom
företagets område.

3 Förberedelser
3.1 Beredskapszoner
Området kring Ringhals kärnkraftverk är indelat i en inre och en yttre beredskapszon, samt
en planeringszon.
I den inre beredskapszonen, som ligger närmast Ringhals, finns de största riskerna för såväl
stokastiska som deterministiska skador till följd av ett utsläpp. Det innebär att denna zon
måste kunna utrymmas snabbt, även innan ett utsläppt har ägt rum.
Vid risk för ett större utsläpp kan det även finnas behov av att utrymma delar av den yttre
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beredskapszonen innan ett utsläpp har ägt rum. Annars genomförs utrymning av yttre
beredskapszonen och planeringzonen främst baserade på genomförda strålningsmätningar.
Där är tidshorisonten för en utrymning därför oftast betydligt längre än för den inre
beredskapszonen. Länsstyrelsen har därför beslutat att kartlägga den inre beredskapszonen
i stor detalj, medan kartläggningen och planeringen i den yttre beredskapszonen och
planeringszonen främst är av övergripande karaktär.
I figur 1 visas resultatet från den kartläggning som har gjorts av Hallands län kopplat till
utrymning och utrymningsområden samt samhällsviktig verksamhet. För en mer detaljerad
bild så finns underlaget i GIS.
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3.2 Utrymningsområden
För att underlätta för det praktiska genomförandet av en utrymning är beredskapszonerna
indelade i olika utrymningsområden. Beroende på vindriktning, läget på Ringhals och
andra faktorer kan beslut fattas om att en eller flera utrymningsområden utryms.

Figur 2 Sammanställning av utrymningsområden.

Page 14 of 35

Utrymningsområdena är indelade enligt följande:
Förteckning
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Namn

Kilometerintervall (ca)

Demografi
(ca)

0-5

3 500

15 - 25
15 - 25
10 - 20
15 - 25
5 - 25
5 - 25
15 - 25
15 - 25

24 000
30 000
12 000
2 500
8 300
9 000
37 000
5 300

Inre beredskapszonen,
Väröhalvön
Onsalahalvön
Kungsbacka
Frillesås och Åsa
Idala
Veddige
Derome och Årnäs
Varberg
Skällinge

3.2.1 Inre beredskapszonen, utrymningsområde 1
Gränsen för den inre beredskapszonen följer i huvudsak Västkustbanan förbi Ringhals,
vilket innebär att hela Väröhalvön omfattas. Järnvägen utgör en naturlig avgränsning som
är lätt att både identifiera och kontrollera. Öarna utanför kustlinjen som definieras av den
inre beredskapszonen på fastlandet ingår också i zonen.
Inom den inre beredskapszonen finns två verksamheter som särskilt måste beaktas vid
beslut om utrymning: en massaindustri (Södra Cell) och en nätstation (Lahall).
Nätstationen kan fjärrstyras vid behov. Södra Cell som driver massaindustrin har
beredskapsplaner för utrymning av egen personal och som möjliggör grunddrift där endast
en mindre del av personalstyrkan är kvar på anläggningen i skyddade utrymmen1.
3.2.2 Yttre beredskapszonen, utrymningsområde 2-9
Gränsen för den yttre beredskapszonen följer vägar. Utgångspunkten är att samhällen som
ligger utmed vägarna ingår i zonen oavsett vilken sida om vägarna som samhällena är
belägna. Öarna som ligger utanför kustlinjen som definieras av den yttre beredskapszonen
på fastlandet ingår också i zonen. Inom den yttre beredskapszonen finns samhällsviktig
verksamhet för vilken särskild planläggning krävs vid beslut om skyddsåtgärder, till
exempel sjukhusen i Varberg och Kungsbacka samt kommunal service i ett flertal
samhällen. Yttre beredskapszonen kring kärnkraftverket i Ringhals berör två län, Hallands
och Västra Götalands län.2

3.3 Planeringszonen
Planeringszonen kommer utrymmas efter att mätningar har genomförts och det påvisats
vara hög markbeläggning. Detta ger god tid att planera en utrymning inom planeringszonen
vid en händelse. En kartläggning av berörda område kommer därför att göras enligt samma

1
2

SSM, 2017:27, Översyn av beredskapszoner.
SSM, 2017:27, Översyn av beredskapszoner.
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principer som i punkt 7. Planeringen i planeringszonen är med dynamisk.

3.4 Övergripande kartläggning
3.4.1 Djur
Produktionsdjur i utrymda områden bör generellt lämnas kvar. Det är ovanligt att djurägare
har egna transporter som rymmer djuren i besättningen. Att leta transportör och/eller
invänta samtransport kommer i de allra flesta fall att ta för lång tid.
Köttdjur hålls under tak (i stall, ligghall eller liknande) med tillgång till vatten och så
mycket grovfoder som möjligt. Om det finns mycket stora besättningar med köttdjur i den
inre beredskapszonen där tillräckligt utrymme under tak saknas, kan det vara nödvändigt
att avliva djur för att skydda dem från kraftiga strålskador. Myndigheter och näring bör
samverka i diskussioner om en sådan avlivning av nötkreatur är möjlig, och vilka metoder
som i så fall kan användas. Distansavlivning med skjutvapen kan möjligen vara ett
alternativ för djur som hålls utomhus. Sådan avlivning kräver tillgång till personer som har
tillräcklig kompetens.
Mjölkkor hålls inne i ladugården. De ska ha tillgång till vatten och så mycket grovfoder
som möjligt. För att minimera kornas mjölkproduktion undvika att de får mjölkstockning
bör man inte ge kraftfoder, utan enbart grovfoder med lågt näringsvärde som inte ger ökad
produktion men som ger mättnad.3
En ökande andel av mjölkbesättningar har mjölkningsrobot. Om det, vid en kärnteknisk
händelse, finns fortsatt tillgång till el så kommer korna kunna fortsättas mjölkas även om
djurägaren utryms. Kornas välfärd påverkas därmed i mindre utsträckning. I vissa
besättningar är även utfodringen automatiserad i viss mån.
Husdjur utryms i sådan mån som är rimligt och möjligt. På bussar används samma
principer som i lokaltrafiken och husdjur transporteras på angivna platser. Det kommer inte
finnas möjlighet att erbjuda transport av djur som inte kan färdas med buss eller personbil.
Vid sådana tillfällen ansvarar ägaren för transport och uppstallning av djuren.

3.4.2 Slutsatser från kartläggningen
 Stor del av befolkningen i inre beredskapszonen har egen bil och kan sätta sig
själva ta sig till mottagningsplats eller annan plats.
 Vid utrymning av inre beredskapszonen bör utrymningsplatser upprättas.
 Transportkapacitet i form av bussar/taxibilar kommer inledningsvis vara begränsat.
 Polisresurser kommer inledningsvis vara begränsade.

3

Hantering av djur vid utrymning, Jordbruksverket 2021 (Lotta Andersson)
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Behov av inkvarteringsplatser för särskilda personer som är behov av stöd av
samhället i inre beredskapszonen är begränsat och därav finns inget behov att
upprätta mottagningsplatser på längre avstånd.
Ringhals beordrade hemgång/utrymning kommer med största sannolikhet ske innan
utrymning av inre beredskapszonen är aktuell, då kommunikation med boende i den
inre beredskapszonen är högst väsentlig för att undvika förvirring.

4 Besluta om utrymning
Arbetsgången för att fatta ett beslut om utrymning följer en process där följande punkter
ska avhandlas i samband med att beslutet fattas:
1. Fastställ beslutsmandat
Beslutsmandat fastställs och eventuella behov av samverkan med andra beslutsfattare,
exempelvis andra räddningsledare övervägs.
2. Samlad lägesbild
Den samlade lägesbilden (som består av bland annat situationen på Ringhals, prognoser
och uppmätta mätvärden) används som utgångspunkt för att bedöma behovet av
skyddsåtgärder.
3. Handlingsalternativ
Utifrån skyddsbehov överväger beslutsfattaren vilka handlingsalternativ som finns.
4. Beslut och dokumentation
Beslutet formuleras och processen dokumenteras på ett korrekt sätt.

4.1 Fastställ beslutsmandat
Beslut om utrymning fattas av Länsstyrelsens räddningsledare efter samråd med
landshövdingen eller landshövdingens ställföreträdare, regionpolischef eller motsvarande,
SSM, Ringhals och kommunala ledningsgrupperna i berörda kommuner. Om statlig
räddningstjänst gäller i något annat län med anledning av händelserna på Ringhals ska
räddningsledaren samverkan med dessa läns räddningsledare innan ett beslut fattas.
Utrymningsbeslutet ska vara samordnat med eventuella utrymningsbeslut som fattas i
dessa län.
Ett beslut om utrymning kan komma att omfatta delar av inre beredskapszonen som främst
berörs av ett haveriutsläpp med hänsyn till vindriktning, meteorologiska faktorer m.m. I
händelse av svårbedömda situationer eller i samband med hot om utsläpp kan hela den inre
beredskapszonen kring Ringhals komma att omfattas av utrymningsbeslutet om tid ges att
ta ett sådant beslut. Finns förhandsinformation om störningar på Ringhals och tidsramarna
är tillräckligt stora, kan en utrymning i förebyggande syfte genomföras innan ett utsläpp
sker. Finns det däremot ingen förhandsinformation och tidsramen är knapp så får en
avvägning göras om en utrymning ska genomföras eller om rekommendation om
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inomhusvistelse i kombination med intag av jodtabletter istället föredras.
Vid förstärkt beredskap ska utrymningsplatserna i Varberg, Kungsbacka och Marks
kommun gå upp i fas 1 (se avsnitt 5.6.1). Samtliga uppsamlingsplatser i inre
beredskapszonen ska upprättas. Detta gäller oavsett vindriktning. Vid larmnivå haverilarm
beslutar räddningsledaren vilka/vilken av utrymningsplatserna som ska vara upprättade,
främst baserat på spridningsprognos

4.2 Handlingsalternativ
Utifrån de skyddsbehov som beskrivs i en lägesbild fattar räddningsledaren beslut om
skyddsåtgärder. Dessa kommuniceras också till de det berör.
Handlingsalternativ

Beskrivning och saker att beakta

Besluta om
förberedelser för
utrymning

Det kan finnas situationer där hotet inte innebär någon
omedelbar fara som kräver utrymning men där det finns
anledning att förbereda allmänheten så att det går fortare att
utrymma om det senare skulle behövas. Risken med detta
är att det uppstår spontanutrymning. För att minska
riskerna för spontanutrymning är det viktig med en
regelbunden kommunikation om det aktuella läget. Det bör
även kommuniceras vilka förberedelser som ska göras av
den enskilde.

Besluta om
inomhusvistelse och
intag av jodtabletter

Inomhusvistelse innebär att få människor att stanna
inomhus ofta med uppmaning om stängda fönster, dörrar
och ventilation. Detta alternativ är att föredra om inte hotet
kräver en utrymning, utan att det räcker att vara inne i
bostaden. Beslutet skulle kunna kombineras med att
beordra förberedelse för utrymning men då även ge de
nackdelar ett sådant beslut kan få i form av risk för
spontanutrymning. Vid behov kombineras åtgärden med
rekommendation om intag av jodtabletter.
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Handlingsalternativ

Beskrivning och saker att beakta

Besluta om partiell
utrymning

Partiell utrymning är lämpligt i situationer där hotet inte är
verksamt men om hotet blir verklighet kommer det kräva
en snabb utrymning. Beslutet innebär att man som en
förebyggande åtgärd utrymmer personer som är svåra att
flytta. Exempelvis kan det vara sjuka, sängliggande,
funktionshindrade, frihetsberövade, äldre och barn. De som
stannar kvar och är mera rörliga har därmed bättre
förutsättningar att snabbt flytta sig ut ur området. Det kan
även övervägas att flytta djurbesättningar som annars är
svåra att flytta snabbt. Att kommunicera partiell utrymning
kan vara en utmaning. Risken för spontanutrymning hos
individer som inte berörs av den partiella utrymningen är
stor, vilket bör vägas in i beslutet.

Besluta om en
utrymning

Om fara för liv och hälsa inte kan hindras på något annat
sätt måste utrymning övervägas. Om analysen av den
samlade lägesbilden visar att skada från hotet är större än
riskerna att skada människor genom att utrymma så ska
utrymning beordras. Tiden för att genomföra utrymningen
bör dessutom vara kortare än den tid som hotet är verksamt
för att riskerna ska reduceras.

4.3Beslut och dokumentation
Utrymningsbeslutet ska innehålla:


Orsak till beslutet och den väntade händelseutvecklingen.



Riskområden.



Tid för beslutet.



Vilka beslut som har fattats och av vem.



Det lagrum som beslutet baseras på.



Vilket utrymningsområde som omfattas av beslutet samt vilken typ av utrymningen
som ska ske och vilka som ska utrymma.



Starttidpunkt när utrymningen ska påbörjas, och om möjligt när den ska vara
avslutad.



Uppsamlingsplatser för utrymmande som kommer att upprättas och när.



Utrymningsplatser som kommer att upprättas och när.



Mottagningsplatser som kommer att upprättas och när.
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Vilka utrymningsvägar som ska användas.



Eventuell fördelning mellan mottagningsplatserna utifrån utrymningsområden.



Trafikinformation och vägar som ej får användas.



Vad som ska, bör och får medföras av de utrymmande

4.3.1 Behov av samverkan
Strålsäkerhetsmyndigheten
Beslut om utrymning fattas i samråd med Strålsäkerhetsmyndigheten som kan lämna
prognoser och göra bedömningar om risker för haveriutsläpp m.m. samt ge
rekommendationer om när en eventuell utrymning bör verkställas.
Ringhals AB
Beslut om utrymning fattas i samråd med Ringhals haveriberedskap som via sin
kommandocentral (KC) kan lämna aktuella uppgifter om:


Förhållandena i anläggningen



Händelseutvecklingen



Utsläppsprognoser



Strålningsmätningsvärden



Väderinformation m.m.

Polisregion Väst
Beslut om utrymning fattas i samråd med Polisens regionpolischef eller motsvarande, som
har till uppgift att verkställa utrymningsbeslutet. Polisregion Väst kan lämna aktuella
uppgifter om:


Polispatrullernas grupperingar



Transportfordons grupperingar vid brytpunkter m.m.



Trafiksituationen



Avspärrningar



Utformning av meddelanden som ska sändas i Sveriges Radio P4 och via
högtalarbilar



Lägesrapporter från uppsamlingsplatser



Lägesrapporter om särskilt omhändertagna personer med särskilt hjälpbehov t.ex.
personer inom äldre-, och handikappomsorg samt barn inom förskola och övrig
skolverksamhet
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Beslut fattas dessutom i samråd med:
Trafikverket
Västra militärregionen
Kustbevakningen
Region Halland
Hallandstrafiken
Kommunala ledningsgrupper i berörda kommuner

5 Utrymma
5.1 Operativ kartläggning
Geodata
Geodatakatalogen är en samlingsplats för geodata på Länsstyrelsen. All geodata som berör
Ringhals och är beslutad/fastställd läggs upp för förvaltning i Geodatakatalogen. Med
förvaltning menas att underlaget har en informationsansvarig och att förändringar
dokumenteras samt att underlaget kontrolleras med viss periodicitet.
Det finns en intern och extern Geodatakatalog. I den externa distribuerar Länsstyrelsen
geodata som den bedömer vara av intresse för allmänhet, konsulter, kommuner med flera.
Den interna Geodatakatalogen har man endast åtkomst till inom Länsstyrelsen.
Från Geodatakatalogen kan man ladda ner geodata till sin geografiska programvara och
visualisera och analysera vidare.
Geodata som beskriver något kopplat till Ringhalsberedskapen ligger upplagt i vår interna
Geodatakatalog och är namngivet LstN Ringhals X. En sökning i Geodatakatalogen på
LstN Ringhals X ger en snabb överblick av vilket geodata vi har och kan läggas till i GISprogram för vidare analys och beslutsfattande.
I nuläget finns ingen geodata relaterat till Ringhals tillgänglig i Extern Geodatakatalog.
Rekommendationen är att när de nya zonerna och sektorerna är beslutade läggs de upp för
allmän åtkomst. Motsvarande namnsättning sker i den externa Geodatakatalogen som i den
interna, dvs LstN Ringhals X.
Förmedla karta/lägesbild
WebbGIS
Att kommunicera en kartbild/lägesbild internt och externt kan göras genom att addera
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händelseinformation till existerande WebbGIS alternativt att skapa nya tematiska
WebbGIS kopplade till händelsen. Länkar till dessa kan läggas upp på intranät och extern
hemsida.
GIS-Program
GIS-program gör det möjligt att lägga till nödvändig geodata för ett korrekt
beslutsfattande. Kartor/underlag kan senare spridas via WebbGIS, inbäddade kartor på
hemsidor till papperskartor eller digitala produkter.

5.2 Utrymmande
5.2.1 Utrymning av personal på Ringhals som inte ingår i
haveriberedskapen
Ringhals personal, entreprenörer m.fl. som inte ingår i haveriberedskapsorganisationen
utryms efter beslut av Ringhals haveriberedskapsorganisation, en så kallad beordrad
hemgång. Vid misstanke om kontaminering kommer personal att avsökas och saneras i
anslutning till anläggningen.
Ringhals beställer bussar från det transportorganisationen som är stationerat hos
Polisregion Väst. Om inte denna är i funktion kontaktas Länsstyrelsens tjänsteman i
beredskap (TiB).
5.2.2 Utrymmande med egna fordon
Utrymmande med egna fordon som behöver hjälp med ett alternativt boende kan förflytta
sig till aktuell mottagningsplats.
5.2.3 Utrymmande som saknar egna fordon
Utrymmande som saknar egna fordon kan uppsöka närmast belägna uppsamlingsplats eller
kontakta transportkansliet för hjälp med transport. Försvarsmaktens personal
utgångsgrupperar vid larm vid samtliga uppsamlingsplatser och biträder Polisregion Väst
med att hjälpa och vägleda allmänheten.
Transportbehov rapporteras från uppsamlingsplatserna till transportorganisation vid
Polisregion Väst. Via Polisregion Väst och transportorganisationen beordras bussar till
respektive uppsamlingsplats. Bussar placeras i samband vid angivna brytpunkter oavsett
om utrymningsbehov föreligger.
5.2.4 Utrymmande som inte själv kan uppsöka uppsamlingsplats
Polisregion Väst ansvarar för att genomsöka utrymningsområdet. I händelse av att personer
med särskilt hjälpbehov, tex sängliggande i hemmet behöver sjuktransport rekvireras
sådana fordon från transportorganisationen vid Polisregion Väst.
5.2.5 Utrymning av förskolor och skolor
Personer i riskgrupp med särskilt hjälpbehov kommer behöva prioriteras vid en utrymning.
Länsstyrelsens inriktning för förskolor och skolor är att så fort som möjligt säkerställa att
barn utryms och flyttas till en utrymningsplats där de registreras. Detta för att undvika att
vårdnadshavare åker i felaktig riktning i utrymningsområdet för att själva försöka hämta
sina barn på skola eller förskola. Barn och vårdnadshavare ska i stället återförenas på
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utrymningsplatsen. Enligt Länsstyrelsens program för räddningstjänst ska kommunerna
inom inre beredskapszonen samt Polisregion Väst, i förebyggande syfte vara beredda att
efter beslut snarast kunna ta hand om barn i förskolor, skolor inklusive privata och
kooperativa verksamheter m.fl. vilka kommunen har ansvar för inom den inre
beredskapszonen.
Detta omhändertagande ska kunna göras när utrymning beordras i den inre
beredskapszonen. Andra personer med särskilt hjälpbehov kan också komma att omfattas
av ovannämnda åtgärder.
Omhändertagande av ovannämnda grupper som innebär en gemensam flyttning till närmsta
utrymningsplats ska ske på uppdrag av Länsstyrelsen. Flyttning av grupper som
kommunen åtagit sig ansvaret för får inte göras under pågående utsläpp eller då
Länsstyrelsen finner risken stor för omedelbara utsläpp.
Polisregion Väst ska utan särskild order förbereda utrymning genom att förbereda
transportresurser som hålls insatsberedda i avvaktan på beslut om utrymning. Vidare vidtas
sådana förberedelser som är nödvändiga för att en utrymning av personer med särskilt
hjälpbehov ska kunna genomföras.
Beslut om att förskolor, skolor m.fl. utrymts ska snarast möjligt delges samtliga
ledningsstaber.
5.2.6 Jämställdhet och utrymning
Enligt forskning kring utrymning är kvinnor generellt mer benägna att utrymma än vad
män är. Kvinnor är ensamstående föräldrar i högre utsträckning än män, samt utför mer
vård av närstående äldre. Kvinnors möjlighet att utrymma på egen hand är mindre än mäns:
Kvinnor har mindre tillgång till bil än män – personbilar ägs i större utsträckning av män
och män har körkort för personbil i större utsträckning än kvinnor och åker regelbundet
med bil i högre utsträckning än kvinnor. Fler kvinnor än män använder kollektivtrafik som
huvudsakligt färdmedel.
5.2.7 Turister
Flera populära turistmål finns inom samtliga utrymningsområden. Turister tenderar att ha
god tillgång till egna fordon, men har sämre lokalkännedom än fastboende.
Kommunikation till dessa om var utrymningsplatser och mottagningsplatser är placerade
behöver därför vara extra tydlig.
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5.3Utrymning av inre beredskapszonen
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Kungsbacka

5.3.1 Uppsamlingsplatser
Uppsamlingsplatser syftar till att hjälpa de utrymmande som inte kan transportera sig
själva ut ur utrymningsområdet. Till allra största del kommer uppsamlingsplatser att vara
belägna på redan befintliga busshållplatser runt om i området. Länsstyrelsen meddelar via
Sveriges Radio P4 vilka uppsamlingsplatser som är aktuella. I tätorterna är
uppsamlingsplatserna bemannade av en mindre organisation, och där finns även polisen på
plats för att upprätthålla den allmänna ordningen. På övriga uppsamlingsplatser möter de
utrymmande i stället en representant för utrymningsorganisationen i samband med att man
går ombord på bussen. På bussarna finns utrymningsvärdar som berättar för de utrymda om
vilken utrymningsplats som man är på väg till och vad som kommer att hända där.
5.3.2 Utrymningsvägar och insatsvägar
Resurser som ska medverka vid en utrymning av inre beredskapszonen ska i första hand
använda de primära transportvägarna. Transportvägarna ska enkelriktas så tidigt som
möjligt och tillfartsvägarna ska spärras av, så att invånare ej kan ta sig in i
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utrymningszonen.

5.4 Utrymning av yttre beredskapszonen
5.4.1 Uppsamlingsplatser
Även i YBZ utgår uppsamlingsplatserna från bland annat ordinarie busshållplatser.
Uppsamlingsplatser kan även vara andra samlingspunkter som skolor och omsorgsboenden
där bussar kan hämta upp. Länsstyrelsen meddelar via Sveriges Radio P4 vilka
uppsamlingsplatser som är aktuella. Detta för att underlätta kommunikationen kring var
platserna är belägna. Uppsamlingsplatser kommer endast att aktiveras i de
utrymningsområden där ett utrymningsbeslut är fattat. För spontanutrymmande erbjuds
inga uppsamlingsplatser.
5.4.2 Utrymningsvägar och insatsvägar
Resurser som ska medverka vid en utrymnings av inre beredskapszonen ska i första hand
använda de primära transportvägarna. Transportvägarna ska enkelriktas så tidigt som
möjligt och tillfartsvägarna ska spärras av, så att invånare ej kan ta sig in i
utrymningszonen. Detta görs främst i samverkan med Trafikverket och polisen.

5.5Utrymning av planeringszonen
Utrymning i planeringszonen sker endast efter genomförda och verifierade
strålningsmätningar i området. Det är därför aldrig aktuellt med en skyndsam utrymning i
planeringszonen.

5.6Utrymningsplatser översikt
En utrymningsplats är en plats som de utrymda kan välja att besöka om de har behov av
detta. Utrymningsplatsen är placerad i närhet av det utrymda området. Efter att de utrymda
har besökt en utrymningsplats kan de antingen fortsätta vidare till egen ordnad
inkvartering, eller transporteras vidare till en mottagningsplats för att få stöd med
inkvartering.
Målen med att upprätta en utrymningsplats är:


Att öka tryggheten hos de som utryms genom information och möjlighet till enklare
personsanering.



Att öka säkerheten för de utrymda som har särskilda stödbehov.



Att på ett tydligt kommunicerat och säkert sätt återförena barn som har utrymts från
verksamheter med sina vårdnadshavare.



Att samordning med mottagningsplatser sker på ett sådant sätt att logistiken kring
mottagning och inkvartering förenklas.



Att de utrymda får möjlighet att transporteras vidare till en mottagningsplats så
snart som är rimligt och möjligt.
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Kommunerna ansvarar för att organisera och bemanna utrymningsplatsen. Detta bör ske i
samverkan med Länsstyrelsen, Polisregion väst, räddningstjänsten och andra berörda
aktörer. Planeringen för utrymningsplatsen kan utgå från befintlig planering för
kommunala trygghetspunkter. Kommunen ska rapportera till Länsstyrelsen i samband med
att utrymningsplatsen är iordningställd och klar för drift.
5.6.1 Utrymningsplatser för inre beredskapszonen
Utrymningsplatserna är initialt belägna i yttre beredskapszonen. Tiden de utrymmande
befinner sig på utrymningsplatsen bör vara så kort som möjligt. På en utrymningsplats
finns möjlighet till lättare personsanering (duscha och byta kläder), information,
upphämtning av barn som har utrymts från skolor och förskolor, samt avtransport till
mottagningsplatser.
För beredskapen kring Ringhals finns följande förberedda utrymningsplatser:


Marks kommun, Kunskapens hus.



Kungsbacka kommun, Aranäsgymnasiet.



Varbergs kommun, Sparbankshallen.

Dessa platser upprättas i två faser. Den första fasen upprättas per automatik vid larmnivå
höjd beredskap, och används främst vid den initiala utrymningen av inre beredskapszonen.
I denna fas bemannas endast de mest grundläggande funktionerna på utrymningsplatsen,
och syftet med platsen är att kunna ge de utrymda skydd för väder och vind. I den andra
fasen utökas utrymningsplatsen med fler funktioner, bland annat utspisning, information,
registrering av de utrymda och POSOM.
5.6.2 Utrymningsplatser för yttre beredskapszonen
Vid utrymning av yttre beredskapszonen ska samtliga kommuner som angränsar till den
yttre beredskapszonen vara beredda på att upprätta en utrymningsplats efter beslut från
räddningsledaren. Vid utrymning av yttre beredskapszonen sker registrering istället på
mottagningsplatsen.
5.6.3 Kravspecifikation för utrymningsplatser
För att uppnå målen för utrymningsplatsen ska kommunerna planera för att följande
verksamheter ska finnas i de olika faserna. De föreslagna funktionerna är ett stöd i denna
planering, för att likrikta verksamheten på de olika utrymningsplatserna.
Fas 1, Uppstart
Uppstartsfasen bedöms vara de första timmarna efter att utrymningsplatsen startas upp.
Syftet med denna fas är att snabbt ge de utrymda en plats att vistas på tills des att
mottagningsplatserna har startats upp fullt ut.
Verksamhet


En uppvärmd lokal.
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Toaletter.



Plats för bussar att stanna och släppa av folk.

 Parkeringsyta för bilar.
Funktioner


En platsvärd, exempelvis en vaktmästare. Värden ansvarar även för att låsa upp
byggnaden och svara på enklare frågor, exempelvis var toaletter finns.



En funktion som ansvarar för ordning på platsen, lämpligen en polis.



När förskole- och skolbarn anländer, en funktion som omhändertar verksamhetens
behov. Lämpligen de pedagoger som följde med barnen i samband med
utrymningen.

Fas 2
Verksamhet


Mat och dryck till de utrymda.



Förmåga att administrera återförening mellan vårdnadshavare och utrymda skoloch förskolebarn.



Förmåga att ta emot personer med visst vårdbehov, exempelvis äldre som har
hemtjänst eller personer inom äldre- och handikappomsorg. Lokalen måste därför
vara tillgänglighetsanpassad.



Information till de utrymda om händelsen och utrymningen.



Ett utrymme iordningställt för en ledningsfunktion med ansvariga aktörer.



Möjlighet till enklare personhygien i form av dusch.

Funktioner
På utrymningsplatsen bör följande funktioner finnas:


Platschef som ansvarar för samordningen av arbetet på utrymningsplatsen och de
olika aktörernas insatser.



Funktion som ansvarar för samordning med Länsstyrelsen och med
mottagningsplatserna.



Funktion för att hantera återförening av barn med vårdnadshavare. Bör förstärkas
med stöd från polisen för att säkerställa en säker hantering.



Funktion för att möta upp särskilda vårdbehov på plats. Bör bemannas av personal
från kommunal omsorg.



Parkeringsvärdar.



Informationsfunktion.
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Enklare förtäring för de utrymda.



Frivilligsamordnare.



Sjukvårdsresurs som kan göra triage, bedöma, behandla och vidareremittera.

Fas 3 Avsök och sanering
Avsök och sanering kommer endast att upprättas om utrymning görs efter att ett
konstaterat utsläpp har ägt rum. Alla utrymningsplatser kommer inte att ha kapacitet för
avsök och sanering. Länsstyrelsen kommer att göra en bedömning om vilka platser som är
lämpliga för denna fas efter att kommunerna har kommit längre i sin planering av
utrymningsplatserna. Avsök och sanering påbörjas endast efter ett beslut från
räddningsledaren.
Uppskattad förmåga
Omfattning av utrymningen kan variera kraftigt beroende på scenario. I den yttre
beredskapszonen bor totalt ca 120 000 människor. Det är dock mycket osannolikt att beslut
fattas om att hela den yttre beredskapszonen ska utrymmas samtidigt.
Planeringsförutsättningen bör i stället vara att maximalt hälften (60 000 människor)
utryms. Av dessa 60 000 har ca 20 % 12 000 människor hjälpbehov4. I ett sådant scenario
skulle minst fyra utrymningsplatser öppnas. Utrymningen bör kunna genomföras
Kapaciteten för utrymningsplatsen ska därför vara att kunna hantera 3 000 människor över
12 timmar.

5.7 Frivilliga och spontanfrivilliga
För en så stor uppgift som att organisera och genomföra en storskalig utrymning bedöms
inte de ansvariga aktörernas egen personal räcka till. Det kommer att behövas extra
personal och en bra lösning på detta är att använda frivilliga. Det är en stor fördel att
använda frivilliga försvarsorganisationer eller andra frivilligorganisationer då de redan är
organiserade på ett sätt som underlättar både rekrytering, utbildning och ledning av
resurserna. Frivilliga kan användas som en generell resurs för olika typer av krishantering
om avtal skrivs i förväg. Utrymning kan därmed vara ett av flera olika behov som kan
uppfyllas med frivilliga.

5.8 Transporter
Beroende på utrymningsområdets förutsättningar kan antalet personer som behöver hjälp
med transporter variera mellan 10-30%5. Övriga bedöms kunna transportera sig själva via
egna fordon, kollektivtrafik, via cykel eller gåendes. Hanteringen av planering,
genomförande och uppföljning av transporter hanteras av transportledarfunktionen.
5.8.1 Transporter för hjälpbehövande
De som har behov av transportstöd hänvisas främst till uppsamlingsplatserna för transport
till en utrymningsplats. Utöver det bör man även uppmana människor att hjälpas åt och att

4
5

HANDBOK Storskalig utrymning – del 1 grunder
HANDBOK Storskalig utrymning – del 1 grunder
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alla bilar bör vara fyllda när man kör ut ur området.
5.8.2 Hantering av trafikflöden
De som utrymmer med eget fordon utgör en stor del av de utrymmande och det kommer
sannolikt att uppstå trafikproblem som påminner om rusningstrafiken i storstäderna. För att
underlätta framkomligheten och korta ner utrymningstiderna kan följande åtgärder vara
lämpliga. Det görs i samverkan med Trafikverket och följande punkter bör beaktas:


Bedöm hur allmänheten kan förväntas välja att förflytta sig på eget initiativ. Här kan
tillgången på el för kollektivtrafik vara en avgörande faktor.



Värdera tillgängliga vägar efter avstånd till mål, kapacitet, bärighet, skador på
infrastruktur och sårbara punkter (exempelvis broar & tunnlar).



Planera för reservvägar och fördela trafikflödena på fler vägar om möjligt.



Besluta om vägar kan enkelriktas i båda körfälten för att öka kapaciteten.



Var tydlig med vilka utrymningsvägar som ska användas i första hand och vilka som
ska undvikas. Det kan finnas insatsvägar där räddningsfordon måste komma fram.
Använd radioinformation, dirigering, vägvisning samt fasta och mobila skyltar.



Säkerställ så långt möjligt service efter vägen i form av sjukvårdsplatser, platser för
larm via fast telefon, toaletter, nödproviant, dricksvatten och drivmedel.



Säkerställ vägassistans med specialfordon som kan bogsera undan trasiga fordon och
eventuellt föra dem till verkstad.

5.9 Ordning och säkerhet
Polisen ansvarar för att upprätthålla allmän ordning, även vid en utrymning. Särskilda
frågor där samordning bör ske med polisen är:


Att säkerställa att barn är med sina föräldrar eller släktingar och inte har hamnat med
främlingar som utnyttjar situationen. Detta kräver även samordning med skolor och
barnomsorg.



Att personer på väg ut ur området förhindras att plundra, exempelvis butiker och
bostäder som står tomma. Kräver samverkan med näringslivet och kommunerna.



Att det vi knappa resurser sker rättvis fördelning av förnödenheter och att
distributionen av förnödenheter skyddas och sker på lämpligt sätt. Här krävs
samordning mellan räddningsledaren, polis och kommuner.



Att det vid köbildning undviks oroligheter i stora folkmassor. Här krävs samordning
med Trafikverket och aktörer som bedriver kollektivtrafik i länet.

5.10 Djur
I Länsstyrelsens grunduppdrag ligger att utföra djurskyddskontroller för att se till
att djurskyddslagen följs och att djuren har det bra. Om djuren lämnas kvar när djurägaren
utryms, måste det finnas en plan för vem, och under vilka former, djuren ska ges foder,
dricksvatten och tillsyn. Detta måste samordnas med avspärrningar av det utrymda
området. Exempelvis kanske hotet tillåter regelbundna besök för att säkerställa djurens
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behov.
Djurhållaren har relativt stort ansvar för genomförandet av utrymningen av de egna djuren
och en stor del av planeringsansvaret ligger på den enskilde djurägaren. Alla beslut som
handlar om djur bör samordnas med LRF och länsveterinären och Jordbruksverket.
Husdjur utryms i sådan mån som är rimligt och möjligt. På bussar används samma
principer som i lokaltrafiken och husdjur transporteras på angivna platser. Vid transport av
djur som inte kan färdas med buss eller personbil så ansvarar ägaren för transport och
uppstallning av djuren.

5.11 Personsanering
Sanering av utrymmande kommer endast att genomföras efter att ett bekräftat utsläpp har
ägt rum. Målbilden är att utrymningen av IBZ, och i vissa scenarier även delar av YBZ, ska
ha genomförts innan ett utsläpp äger rum. Personsanering kan därför tillkomma som en
funktion på utrymningsplatser och mottagningsplatser först efter ett bekräftat utsläpp. I ett
sådant läge kan det även vara lämpligt att genomföra avsök på de utrymmande.
På utrymningsplatsen görs då en avsökning (hädanefter benämnt som personindikering),
vilket innebär en mätning av radioaktiva ämnen. Efter personindikeringen går de utrymda
som inte är kontaminerade vidare till registreringsfunktionen. De utrymda som är
kontaminerade går vidare till duschar för personsanering och därefter går de till
registreringsfunktionen. Kommunerna ansvarar för att bistå vid personsaneringen samt
förse med handdukar, kläder, skor etcetera till sanerade personer.
Personer som bedöms vara kontaminerade måste duscha och byta kläder. Radiofysiker från
Göteborgs Universitet samt Försvarsmakten hjälper de personer som inte kan duscha
själva.
5.11.1 Åtgärdsnivå
Dosrat från gamma, uppmätt nära personen, som överstiger bakgrunden vid mätplatsen
(överstiger bakgrunden med mer än 0,5 µSv/h); aktivitet av betastrålare > 1 Bq/cm2 (1 000
Bq/cm2) eller aktivitet från alfastrålare > 0,1 Bq/cm2 (100 Bq/cm2). Vid nivåer högre än 2
µSv/h, 10 000 Bq/cm2 respektive 1 000 Bq/cm2 ska personen skickas vidare till medicinsk
undersökning.

5.12 Registrering
Det kan vara svårt att få en fullständig bild över alla som befinner sig i utrymningsområdet
och därmed påverkas av ett utrymningsbeslut. Därför kan både enskilda individer och
samhällsaktörer ha nytta av registrering men det är inte rimligt att räkna med att alla ska
registrera sig. I flöden på olika platser bör registreringen vara frivillig och placeras i slutet
av olika flöden för att inte skapa flaskhalsar såvida det inte måste ske tidigt kopplat till
säkerhet eller medicinska hänsyn. För att kunna nyttja service från socialtjänsten måste
kommunen veta vilka som behöver stöd i enlighet med socialtjänstlagen (2001:453).
De verksamheter som måste flytta ansvarar själva för att nödvändiga handlingar finns
åtkomliga på distans eller tillgängliga på papper. Hit hör exempelvis patientjournaler,
internregister och personal-/barnlistor.
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Vid utrymnings av inre och yttre beredskapszonerna ansvara polisen av registrering av
allmänhet. De som ska registreras är:







Personer som eventuellt kan ha försvunnit för att om nödvändigt efterspana eller
eftersöka dem i enlighet med lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Registreras
som eftersökta personer.
Enskilda individer kan ha behov av att få riktad information för tillfälligt boende
eller ersättning vilket måste kunna skickas ut via kontaktvägar som framgår i
registreringen.
Försäkringsbolag kan kräva en registrering för att godkänna ersättningsanspråk på
egendom som förstörts i samband med utrymningsbeslutet.
Personer som ska avtransporteras mellan olika platser bör registreras för att
underlätta för transportledningen och mottagningsledaren

Gällande utrymning av nötkreatur, grisar, får och getter ska förflyttningen anmälas till
Jordbruksverkets centrala djurdatabas. Detta går bra att göra i efterhand när man nått
mottagningsplatsen
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6 Ta emot
6.1 Mottagningsplatser
Mottagningsplatsen syftar till att erbjuda uppehälle för utrymmande som behöver
inkvarteras under en längre tid men även service för de som behöver ett kortare stöd för att
sedan ta sig vidare. Länsstyrelsen ansvarar för att de utrymda får möjlighet att söka upp en
mottagningsplats, även om platserna inte är belagda i Hallands län.
Mottagningsplatserna är lämpligen placerade utanför YBZ, då tanken är att människor ska
kunna få stöd från mottagningsplatsen under en längre tid. Detta innebär att Hallands län
inte har några mottagningsplatser inom sitt område. Lämpliga mottagningsplatser är
placerade i angränsande län, exempelvis i eller i närheten av Trollhättan, Falköping,
Jönköping, Ljungby och Båstad.

6.2 Samordning med mottagande län
Det är viktigt att det finns en tydlig samordning mellan Hallands utrymningsorganisation
och mottagningsplatserna. Detta gäller särskilt avseende upprättandet av
mottagningsplatser, samt vid avtransport från utrymningsplatserna till
mottagningsplatserna. Utifrån data från utrymningsplatserna ska Länsstyrelsen
sammanställa data till mottagningsplatserna gällande:


En uppskattning av hur många som kan förväntas komma till respektive
mottagningsplats.



När de utrymmande förväntas anlända till mottagningsplatsen.



Personer med särskilda hjälpbehov bland de utrymmande.



Prognos för minsta tid som utrymningen kommer att fortgå.

6.3 Mottagning vid kärnkraftsolycka i annat län
Vid en olycka på Forsmark eller OKG:s kärnkraftverk kan det bli aktuellt att upprätta
mottagningsplatser i Hallands län. Detta blir i sådana fall en kommunal uppgift, då det är
mycket låg sannolikhet att det blir statlig räddningstjänst i Hallands län vid en
kärnkraftsolycka i annat län. Länsstyrelsen kommer dock att stötta kommunerna enligt sin
uppgift kopplat till det regionala områdesansvaret.
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7 Återflytta
En utrymnings av inre beredskapszonen kommer att ske redan vid larmnivå höjd
beredskap. Det innebär att om situationen på Ringhals stabiliseras så kan en utrymning ske,
trots att händelsen senare inte resulterar i ett utsläpp. Vid ett sådan scenario är
målsättningen att återflyttning sker så snart som faran för ett utsläpp är över.
Vid en händelse som resulterar i ett utsläpp finns det risk för att det kan ta lång tid innan de
utrymda kan få återflytta till det utrymda området. Målet ska vara att återflyttning kan ske
så snart som är rimligt och möjligt. Det är av stor vikt att information om läget och
prognoser för återflyttning löpande delges de utrymda. Länsstyrelsen är ansvarig för
saneringen efter utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning, detta
beskrivs mer utförligt i Länsstyrelsens delplan Saneringsplan. Återflyttning kommer då att
ske efter att strålningsmätningar och eventuell sanering kan garantera allmänhetens hälsa.
De utrymda ska erbjudas inkvartering. Initialt kan man inkvartera de utrymda i större
lokaler, exempelvis gympasalar, men kort därefter bör man erbjuda de utrymda enskilda
boenden på konferensanläggningar, hotell och liknande. I ett läge där omfattande sanering
krävs kan det bli aktuellt att hitta nya boenden till de utrymda.
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