
 

 
Lars Sundbom 
FG Myndighet & Stöd 
Direkt 0300-835240 
lars.sundbom@kungsbacka.se 

Kungsbacka kommun 
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KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 

 

Upprättad 

2022-03-25 

 
  

Förskola & Grundskola arbetsutskott 

Sammanträde onsdagen den 6 april 2022 kl. 08:00 
  
Vägmästaren, Lagan 
 
Lunch: Björkrisskolan 
 Ärende Beteckning Förslag 

1.  Arbetsutskottets möte med 
medarbetare 
 
Kl 08.00 

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

2.  Val av justerare och tid för 
justering 
 

2022-00003  Digital justering 2022-04-12. Helena Nyborg (KD). 
    

3.  FSG Protokoll 2022 
 

2022-00042  Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del 
av informationen och antecknar informationen i 
protokollet.    

4.  Lokalplanering - information 
2022 
 
Kl 09.15 
 
Anna Flinck, utvecklingsledare 
lokaler 

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

5.  Kollegialt lärande och hur det 
tillämpas på någon skola 
 
Kl 09.30 
 
Helena Sagar, vetenskaplig 
ledare 

2022-00421  Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del 
av informationen och antecknar informationen i 
protokollet.       
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 Ärende Beteckning Förslag 

6.  Kunskap om och 
handlingsplaner mot 
hedersförtryck 
 
Kl 09.40 
 
Lars Clemensson, 
verksamhetschef 
Christina Ohlsson, 
utvecklingsledare 

2022-00419  Förslag till beslut 
    

7.  Namnförslag ny förskola i Åsa 
 
Kl 09.50 
 
Julia Tryggvadottir Tollesson, 
biträdande förvaltningschef 

2022-00374  Den nya förskolan i Åsa får namnet Stockalids 
förskola    

8.  Namnbyte Kokosnötens 
förskola 
 
Kl 09.55 
 
Julia Tryggvadottir Tollesson, 
biträdande förvaltningschef 

2022-00442 Kokosnötens förskola byter namn till 
Ängsblommans förskola  

9.  Information om Plan för 
strategisk kompetensförsörjning 
utifrån HÖK21 
 
Kl 10.00 
 
Helena Hellman, personalchef 

2022-00194  Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del 
av informationen och antecknar informationen i 
protokollet.    

10.  Uppföljning SAM inkl 
arbetsmiljömål  
 
Kl 10.05 
 
Helena Hellman, personalchef 

2022-00422  Förslag till beslut 
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 Ärende Beteckning Förslag 

11.  Behovsanpassad 
grundbemanning förskolor 
 
Kl 10.15 
 
Helena Hellman, personalchef 

2022-00423  Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del 
av informationen och antecknar informationen i 
protokollet.       

12.  Studera andra kommuners 
upplägg med klasser med 
särskild inriktning mot 
matematik och teknik 
 
Kl 10.20 
 
Håkan Kollberg Winsnes, 
utvecklingsledare 

2022-00417  Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del 
av informationen och antecknar informationen i 
protokollet.       

13.  Återkallelse om tillstånd att 
bedriva utbildning utan timplan 
 
Kl 10.30 
 
Magnus Fogelblad, 
verksamhetscontroller 

2022-00309  Nämnden för Förskola & Grundskola beslutar att till 
Skolinspektionen begära återkallelse av medgivande 
att bedriva utbildning utan timplan för Varlaskolan, 
Fullriggaren Malevik och Kullaviksskolan.    

14.  Pågående Skolinspektions- och 
Barn och elevombudsärenden, 
inklusive ärenden som utreds 
inom Förskola & Grundskolas 
klagomålshantering 2022 
 
Kl 10.50 
 
Frida Byrsten, verksamhetschef 

2022-00007  Arbetsutskottet har tagit del av informationen och 
antecknar informationen i protokollet.       

15.  Information - Förskola & 
Grundskola arbetsutskott och 
nämnd 
 
Kl 11.00 

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

Lars Sundbom 
sekreterare 

 



  

Datum 

2022-03-08  

 

 

 

Förskola & Grundskola  

Lars Sundbom 
0300-835240 

lars.sundbom@kungsbacka.se  
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 
 

Sammanträdesprotokoll 

Samverkansgruppen Förskola & Grundskola  
  

Närvarande:  Arbetsgivarrepresentanter   

Maria Andersson, skolchef  

Helena Hellman, personalchef  

Maria Eriksson, verksamhetschef 

Lars Sundbom, utvecklare 

 

Arbetstagarrepresentanter:  

Lärarförbundet - Ronnie Ripgården, Annika Aronsson 

Kommunal - Beatrice Sandgren, Linda Arvidsson 

                                      Lärarnas Riksförbund - Mats Eriksson, Johan Bergström  

                 Vårdförbundet - Anne Melin  

 

Frånvarande:                  

Psykologförbundet - Malin Dahlberg  

                 Vårdförbundet - Pia Backström-Rignell 

Vision - Elise Holmberg  

Sveriges skolledarförbund – Anders Ehlén 

Akademikerförbundet SSR - Sofia Kareliusson  

 

Plats och tid:  Vägmästaren, Lagan 2022-03-08 kl 10:00-12:00  

  

  

1. Föregående mötesprotokoll  
Protokoll 2022-02-08 godkänns och läggs till handlingarna.  

 
Samverkan VC 

2. Ärenden från arbetsutskott och nämnd  
- 

 
3. Rekryteringar, organisering 
Inget nytt i PO söder eller i PO norr.  

PO Centrum har VC slutintervjuer för rektorstjänster för Hålabäck förskola och Älvsåkersskolan F3. 

Verksamhetschef Annika Hellström avslutar sin anställning i Kungsbacka den 1 juni.  
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Beslut: Att anteckna informationen. 

 
Arbetsmiljö och skyddskommitté 
4. Uppföljning företagshälsovård 2021           
Se dokument samarbetsrum. 

Merparten av insatserna som köpts från Förskola och Grundskola är: 

 

• Arbetsmiljökartläggning 

• Samtalsstöd  

• Kränkningsutredningar  

• Arbetsförmågebedömningar  

• Drog/alkoholtester på individnivå.  

 

Beslut: Att anteckna informationen. 

 
5. Enkät distansarbete 
Se dokument samarbetsrum.  

 

Varje rektor har skickat ut enkäten till de som kan jobba på distans.  

• Ur alla perspektiv har majoriteten upplevt att distansarbete inte har förändrats förändrat 

arbetssituationen nämnvärt 

• Upplevelsen är att arbetsmöten, samarbeten och workshops görs bäst i kommunens lokaler.  

 

Beslut: Att anteckna informationen. 

 
6. HME-enkät, 
Se dokument samarbetsrum. Även presentation med sammanfattande information enligt nedan finns i 

samarbetsrum. 

 

• Totalindex FG har ökat till 81,5, kommunen ligger på 77,6 i stort.  

• Motivation ökat något, FG ligger vi på 81,6 och kommunen på 78,3 

• Ledarskap har FG ökat något till 79,3 kommunen på 77,8 

• Styrning har FG gjort den största ökningen från 81,5 till 83,8  

 

Beslut: Att anteckna informationen. 

 

Verksamhet 
7. Arbetsorganisation fritidshem    



KUNGSBACKA KOMMUN 
3 (5)  

 

 

Arbetsgivaren har haft ett möte med GR:s arbetsgrupp samt träffat tre rektorer, en från varje 

pedagogiskt område och haft avstämning om vilken typ av organisationer man vill vi ha, hur behoven 

ser ut och vilka kompetenser i fritidshemmet man vill ha. 

Arbetsgivaren tar med sig informationen till GR inför nästa möte och planerar för ett nytt möte med 

rektorerna för att se om det finns nya tankar. Samverkan kommer att ske parallellt och även med 

rektorsrepresentant. 

 

Beslut: Att anteckna informationen. 

 
8. Förändring lärartrainee    
Arbetsgivaren gjorde ett uppehåll förra året på grund av osäkerheten inför etableringen av IES och om 

arbetsgivaren kunde erbjuda uppdrag när traineeperioden var över. Arbetsgivaren har gjort en 

utvärdering tillsammans med den sista traineegruppen. Utifrån utvärderingen kommer man inte 

erbjuda tillsvidareanställning utan timanställning så att lärartrainees har möjlighet att knyta kontakter 

med rektor på den skola man villa vara. Det har uppfattats som mer attraktivt för deltagande 

lärartrainee.  

 

Beslut: Att anteckna informationen. 

 
9. Utvecklingsdag FSG 10 maj-innehåll? Skyddskommitténs arbete uppdrag 
och arbetssätt. Önskemål extern specialist som föreläsare.   
Arbetsgivaren önskar att flytta utvecklingsdagen till 3 maj. FSG 10 maj ställs in.  

 

Innehåll 

• Skyddskommitténs arbete 

• Definiera vad som är systematiskt arbetsmiljöarbete med extern person  

 

Beslut: Dialog 

 
10. SKRs förskollärarenkät 2022  
Öppna jämförelser är SKRs kvalitetsmätverktyg. Öppna jämförelser görs vartannat år och 2020 

gjordes en pilot på öppna jämförelser med förskolors arbete. Kungsbacka deltog som pilot och vi ska 

vara med i år igen. Enkät går ut till förskollärare i slutet på mars och arbetsgivaren önskar att ombuden 

påminner så att den blir besvarad.  

 

Lärarförbundet 

• Hur blir resultatet bearbetad? Arbetsgivarens svar: Resultatet hanteras huvudsakligen inom 

huvudmannens systematiska kvalitetsarbete  
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11. Rutin “Rätten till introduktionsperiod för nya lärare och förskollärare”  
Arbetsgivaren har sammanfattat en rutin utifrån skollagen. Följer man rutinen har man skollagens stöd 

för vad man gör.  

 

Beslut: Att anteckna informationen. 

 

12. 10 000:-/medarbetare, yrkandet från Lärarförbundet  
Lärarförbundet har skickat frågan till nämnden, så yrkandet tas av politiken.  

 

Beslut: Skolchefen avslår yrkandet eftersom skolchefen saknar mandat att besluta.  

 
Övrigt  
13. Översyn av de administrativa stöden som cheferna har 
Arbetsgivaren kommer att se över behovet av administratörer som ett stöd till rektor. En enkät kommer 

att gå ut så att man får fylla i vilket administrativt stöd som rektorerna har.  

 
 
Samverkan förklaras avslutad 2022-03-08 kl 12:00  
  

 

Vid protokollet  

 

 

Lars Sundbom 
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Justeras:  

 

För arbetsgivaren:      
   

 

Maria Andersson  

  

   

För arbetstagarna:               Lärarnas Riksförbund  

  

  

Lärarförbundet                                         Mats Eriksson  

  
   

Ronnie Ripgården                                                   

 

  

Vision                                                          Kommunal  

  
  

-                                                                               Beatrice Sandgren                                    

  

  

Akademikerförbundet SSR               Vårdförbundet 

 
 

-                                       Anne Melin        

 

 

Skolledarförbundet                                    Ledarna 

 

 

-                                                 -  

 

 

Psykologförbundet      
 

-                                        



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 

   

  
 

  
  

   

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

   Kungsbacka kommun 
Enhet Utveckling 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

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

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

2022-03-28 
 
  

  

 

Kollegialt lärande 

Förslag till beslut 
Nämnden tar del av informationen och antecknar den till protokollet. 

Beskrivning av ärendet 
Utifrån uppdrag i nämndbudget redovisar förvaltningen arbetet med kollegialt 
lärande samt visar på exempel från en grundskola och en förskola. 

 
 

Helena Sagar  

Lektor Kvalitet & Utveckling 

 

Bilagor: 

Tjänsteskrivelse 2022-03-28 



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 

   

  
 

  
  

   

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

   Kungsbacka kommun 
Enhet Utveckling 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

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

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

2022-03-30 
 
  

  

 

Tjänsteskrivelse - Kunskap om och handlingsplaner mot 
hedersförtryck. 

Förslag till beslut 
Nämnden tar del av informationen och antecknar den till protokollet. 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningen redovisar vilka handlingsplaner dom finns kring hedersrelaterat våld 
samt beskriver innehållet i dessa. 

 
 

Lars Clemensson  

Verksamhetschef Kvalitet & Utveckling 

 

Bilagor: 

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

 



 
 

Datum 

2022-03-15 
Diarienummer 

FG 2022-00374 

 
 

 
FG Ekonomi & Planering 

Julia Tryggvadottir Tollesson 
0300-835303 
Bitr Förvaltningschef 
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Namnförslag ny förskola i Åsa 
 

Förslag till beslut i nämnden för Förskola & Grundskola 
Den nya förskolan i Åsa får namnet Stockalids förskola 

Sammanfattning av ärendet 
Namnförslagen kommer från en arbetsgrupp som arbetar med en kommunövergripande 
namnsättningsprocess. Arbetsgruppen har också tagit hjälp av Ölmevalla Hembygdsgille.  

En ny förskola för 200 barn ska byggas i Åsa på fastighetsbeteckning Stockalid 1:4.  
Namnet Stockalids förskola är tydligt och har koppling till området.  
 

 

 

Beslutsunderlag 
FG Ekonomi & Planerings tjänsteskrivelse, 2022-03-15 

Beslutet skickas till 
Verksamhetschef Söder, utvecklingsledare lokaler FG 

 

 

Maria Andersson    Julia Tryggvadottir Tollesson 

Skolchef     Biträdande förvaltningschef 



 
 

Datum 

2022-03-29 
Diarienummer 

FG 2022-00442 

 
 

 
FG Ekonomi & Planering 

Julia Tryggvadottir Tollesson 
0300-835303 
Bitr Förvaltningschef 
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 
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Namnbyte Kokosnötens förskola 
 

Förslag till beslut i nämnden för Förskola & Grundskola 
1 augusti 2022 byter Kokosnötens förskola namn till Ängsblommans förskola 

Sammanfattning av ärendet 
Förskolan Kokosnöten önskar byta namn då nuvarande namn kan användas nedsättande när både barn 
och kollegor benämner förskolan som ”Nötterna”. 

Namnförslagen ska ha en anknytning till området. Då förskolan Kokosnöten ligger på Blomstergatan 2 
och på Blomstergatan 7 finns Blomstergatans förskola har namnberedningsgruppen tagit fram ett 
förslag som kopplas till blommor.  

Kokosnötens förskola önskar därför byta namn till Ängsblommans förskola. 

 

 

Beslutsunderlag 
FG Ekonomi & Planerings tjänsteskrivelse, 2022-03-29 

Beslutet skickas till 
Ramona Nilsson, namnberedningsgruppen 

Maria Dahlén, rektor förskola 

VC Centrum 

 

 

Maria Andersson    Julia Tryggvadottir Tollesson 

Skolchef     Biträdande förvaltningschef 
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Lönebildning 

Vad Nuläge Önskat läge 
 

Aktiviteter 
Hur arbetar vi? 

 

Värdera 
Prioritera 
Vad ger mest 
effekt? Vad är 
mest bråttom? 

Analys och 
uppföljning  

När? 

 

Lönestruktur 
 

Kommunövergripande 
lönestruktur innefattar 
samtliga befattningar. 
 
Jämförelse görs med övriga 
GR-kommuner. 
 
Analys av lönestruktur görs 
utifrån marknadsläge och 
beslutad lönestruktur i 
kommunen. 

Aktivt arbete för att: 
- nyttja hela spannet i den 

beslutade lönestrukturen 
i kommunen 

- erbjuda 
konkurrenskraftiga löner 
vid rekrytering 

Lönestrukturen för samtliga 
befattningar analyseras inför 
varje löneöversyn med fokus på: 

- Relation till beslutad 

lönestruktur för 

Kungsbacka kommun. 

- Relation till övriga GR-

kommuner samt 

likvärdiga kommuner i 

Halland. 

- Förmåga att rekrytera 

- Hänsyn till 

prognostiserad brist inom 

yrket. 

Analys kommuniceras för 
rekryterande chefer. Dialog kring 
lönestruktur, lönesättning etc 
förs med chefer enskilt och i 
grupp.  
 
Kompetensutveckling inom 
området erbjuds. 
 
Partsgemensam utvärdering av 
löneöversyn och uppstart 
nästkommande års löneöversyn 
tidigareläggs.  

 Utvärdering av 
löneöversyn och 
analys inför 
kommande 
löneöversyn inleds 
i september 
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Löneprocess Tydlig process Bibehålla den tydliga processen.  Kontinuerlig information och 
dialog kring processen med 
lönesättande chefer. 

 Utvärdering av 
löneprocessen 
förvaltning  

Lönespridning Verka för ökad lönespridning Verka för ökad lönespridning 
genom kontinuerlig information 
och dialog med lönesättande 
chefer. 

Material kring 
kommunövergripande 
lönestruktur samt 
förvaltningsspecifik lönestatistik 
erbjuds cheferna. Se även under 
Lönestruktur. 

 Utvärdering av 
löneöversyn och 
analys inför 
kommande 
löneöversyn inleds 
i september 

Lönekriterier Kommunövergripande 
lönekriterier finns 
framtagna.  

Lönekriterierna som utgör 
underlag för lönesättning är väl 
kända hos medarbetare. 

PM Lön 
Stödmaterial bedömningssamtal 
inkl. lönekriterier  
Morgonkaffe - Tema löneöversyn 
inför medarbetarsamtal. 
 
Tydliggöra konkreta metoder för 
att implementera lönekriterier  

Parterna 
prioriterar att 
sätta ett särskilt 
fokus på stöd kring 
implementering av 
lönekriterier på 
arbetsplatsnivå.  

Utvärdering av 
löneöversyn och 
analys inför 
kommande 
löneöversyn inleds 
i september 

God kunskap om 
lönebildningsprocessen 
hos chefer 

Kommunövergripande 
löneprocess finns. 
Information kring 
löneprocessen ingår vid 
introduktion av nya chefer.  
Kompetensutveckling kring 
löneprocessen och 
förvaltningens arbete med 
löneprocessen erbjuds. 
Dialog kring löneprocessen 
erbjuds enskilt och på 
gruppnivå. 

Lönesättande chef har god 
kännedom om den 
kommunövergripande 
löneprocessen. 

Morgonkaffe kan erbjudas 
Kungsbackaledaren BAS 
 
Introduktion med ny rektor av HR 
generalist. 
 
KLOK-utbildning lönebildning. 

 Utvärdering av 
löneöversyn och 
analys inför 
kommande 
löneöversyn inleds 
i september 
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Arbetsorganisation, arbetsmiljö, arbetstid 

Vad 
 

Nuläge Önskat läge 
 

Aktiviteter 
Hur arbetar vi? 

 

Prioritera 
Vad ger mest 
effekt? Vad är 
mest bråttom? 

Analys och 
uppföljning  

När? 

 
Arbetstidsförläggning  Hälsosam och ändamålsenlig 

arbetstidsförläggning. 
Erbjuda kompetensutveckling 
med tema: 

- Arbetstidsförläggning 
enligt AB samt Bilaga M, 
HÖK.  

- Regelverk arbetstid 
 
Erbjuda stödmaterial för arbete 
med avräkningsperioder kopplat 
till Bilaga M. 
 
Utifrån behov möjliggöra större 
flexibilitet i 
arbetstidsförläggning.  
 
Behovsanpassad 
grundbemanning.  
 
Kartlägga behov av verktyg 
schemaplanering. 

Parterna 
prioriterar att 
sätta ett särskilt 
fokus på 
arbetstidsfrågor 
under kommande 
år. 

Uppföljning på 
skyddskommitté 
FSG och/eller i 
relevanta 
arbetsgrupper. 
 
Uppföljning 31/3 
2023 

Hållbar 
ledningsorganisation 

Arbetssätt för att säkerställa 
en hållbar 
ledningsorganisation finns. 

Kontinuitet och hög kompetens i 
ledningsorganisationen. 
 

Kvalitativ rekryteringsprocess 
finns. 
 
Möjliggöra interna karriärvägar 
samt goda förutsättningar för 
fortsatt arbete som rektor finns 
genom program för 
Rektorstrainee. 

 Rekryteringsläge. 
Antal medarbetare 
per chef 
Temperaturmätnin
g arbetsmiljö bland 
chefer 
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Möjlighet till behovsanpassad 
kompetensutveckling på individ- 
och gruppnivå finns. 
(Kungsbackaledaren BAS, 
Utvecklande ledarskap, 
Utvecklande medarbetarskap 
etc). 
 
Teamorganisation för att skapa 
goda förutsättningar för en god 
och hållbar arbetsmiljö för 
rektorer. 

Arbetsorganisation 
fritidshem 

Svårighet att rekrytera 
legitimerade lärare med 
behörighet att undervisa i 
fritidshem. 

Alla fritidshem har 
legitimerade lärare med 
behörighet att undervisa i 
fritidshem. 

Erbjuda behörighetsgivande 
kompetensutveckling med 
finansiering från arbetsgivaren. 
 
Rekrytera lärarstudenter med 
inriktning fritidshem till trainee-
program. 
 
Möjliggöra att fler lärare med 
behörighet i fritidshem arbetar 
efter pensionsålder. 

 Uppföljning på 
skyddskommitté 
FSG och/eller i 
relevanta 
arbetsgrupper 

Arbetsorganisation 
fritidshem 

Kunskap om gemensamma 
kompetensbehov för 
fritidshemmet saknas på 
övergripande nivå.  

Hög kompetens hos samtliga 
medarbetare möjliggör en 
ändamålsenlig organisering av 
fritidshemmet. 

Identifiera kompetensbehov i 
fritidshem för en ändamålsenlig 
organisering (i samarbete med GR 
Branschråd). 
 
Fastställa kvalifikationskrav för 
att möjliggöra en ändamålsenlig 
organisering av fritidshem (i 
samarbete med GR Branschråd). 
 
Kartlägga kompetensnivå hos 
befintliga medarbetare. 
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Hållbar arbetsmiljö i 
fritidshemmet 

Högre sjukfrånvaro i 
fritidshemmet än i 
grundskolan. 

Alla medarbetare i fritidshemmet 
erbjuds en god och hållbar 
arbetsmiljö. 
 
Sjukfrånvaron i fritidshemmet 
minskar. 

Säkerställa hög kompetens hos 
alla medarbetare i fritidshemmet. 
 
Identifiera framgångsfaktorer för 
en hållbar och hälsosam 
organisering av fritidshemmet. 
(Identifiera friskfaktorer för god 
och hållbar arbetsmiljö.) 
 
Analys anmälda olycksfall och 
tillbud med fokus på fritidshem. 
 
Öka kunskap om hälsosamma 
scheman 
(Rast och paus enligt ATL). 

 Uppföljning på 
skyddskommitté 
FSG och/eller i 
relevanta 
arbetsgrupper 

Arbetsorganisation 
förskola 

Generellt ett gynnsamt 
rekryteringsläge för  
legitimerade förskollärare. 

Alla förskolor har 
legitimerade förskollärare. 

Erbjuda behörighetsgivande 
kompetensutveckling med 
finansiering från arbetsgivaren. 
 
Rekrytera förskollärarstudenter 
till trainee-program. 
 
Möjliggöra att fler förskollärare 
arbetar efter pensionsålder. 

 Uppföljning på 
skyddskommitté 
FSG och/eller i 
relevanta 
arbetsgrupper 

Arbetsorganisation 
förskola 

Fastställda riktlinjer för 
förskolans organisering finns.  
 

Hög kompetens hos samtliga 
medarbetare som arbetar i 
förskolan. 

Fastställda kvalifikationskrav för 
medarbetare som arbetar i 
förskola. 
 
Erbjuda kompetensutveckling 
utifrån fastställda 
kvalifikationskrav. 

  

Hållbar arbetsmiljö i 
förskolan 

Högre sjukfrånvaro i 
förskolan än i andra 
skolformer. 

Alla medarbetare i förskolan 
erbjuds en god och hållbar 
arbetsmiljö. 
 

Partsgemensam arbetsgrupp 
finns som utifrån perspektiven 
organisering, arbetssätt, 
arbetstidsförläggning, försöker 

 Uppföljning på 
skyddskommitté 
FSG och/eller i 
relevanta 
arbetsgrupper 



Handlingsplan HÖK 21 ”Strategisk kompetensförsörjning på FG” 
 

Sjukfrånvaron i förskolan 
minskar. 

identifiera framgångsfaktorer för 
en hållbar arbetsmiljö i förskolan. 
 
Pilotprojekt att införa flextid i 
förskolan. 
 
Identifiera behov av systemstöd 
för schemaläggning med syfte: 

- Att möjliggöra ”verkligt” 
arbetstidsschema för att 
minska tidsåtgång för 
administration av 
arbetstid hos 
medarbetare och chef. 

- Möjliggöra att alla 
medarbetare får en tydlig 
överblick av 
arbetsplatsens 
bemanning. 

 
Säkerställa hög kompetens hos 
alla medarbetare i förskolan. 
 
Aktivitet Behovsanpassad 
grundbemanning med syfte att 
minska andelen timvikarier i 
relation till månadsanställda. 
 
Identifiera friskfaktorer för god 
och hållbar arbetsmiljö. 

Arbetsorganisation 
grundskola 

Svårt att rekrytera behöriga 
lärare för samtliga ämnen.  

Alla lärare grundskola har 
behörighet i det ämne de 
undervisar i. 

Synliggöra förvaltningens tillgång 
av olika behörigheter på 
övergripande nivå och 
enhetsnivå. 
 

 Uppföljning på 
skyddskommitté 
FSG och/eller i 
relevanta 
arbetsgrupper 
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Erbjuda behörighetsgivande 
kompetensutveckling med 
finansiering från arbetsgivaren. 
 
Rekrytera lärarstudenter till 
trainee-program med den 
studieinriktning (behörighet) som 
saknas. 
 
Möjliggöra att fler lärare arbetar 
efter pensionsålder. 
 
Öka antalet PRAO-platser inom 
grundskolan. 

Arbetsorganisation 
grundskola 

Arbete med att identifiera 
kompetensprofiler som 
kompletterar legitimerade 
lärare i grundskolan pågår (i 
samarbete med GR 
Branschråd). 
 

Hög kompetens hos samtliga 
medarbetare möjliggör en 
ändamålsenlig organisering av 
grundskolan. 

Fastställa kvalifikationskrav för 
kompletterande befattningar (i 
samarbete med GR Branschråd). 
 
Kartlägga kompetens hos 
befintliga medarbetare som ej är 
legitimerade. 

 Uppföljning på 
skyddskommitté 
FSG och/eller i 
relevanta 
arbetsgrupper 

Arbetsorganisation 
grundskola 

Få alternativ av annan 
arbetstidsreglering än Bilaga 
M.  

Möjlighet att erbjuda olika 
alternativ av arbetstidsreglering.  

Kunskapshöjande insatser kring 
avtalets möjligheter kopplat till 
gällande arbetstidsreglering. 

 Uppföljning på 
skyddskommitté 
FSG och/eller i 
relevanta 
arbetsgrupper 

Hållbar arbetsmiljö i 
grundskolan 

Sjukfrånvaro under 5% i de 
flesta lärarbefattningar. 

Alla medarbetare i grundskolan 
erbjuds en god och hållbar 
arbetsmiljö. 

Identifiera friskfaktorer för god 
och hållbar arbetsmiljö. 
 
Undersöka vilka verktyg som 
finns för att arbeta med effektiv 
tidsanvändning som stöd för 
dialog rektorer och medarbetare. 
 
Stärka lärares förmåga för 
professionell gränssättning (att 

 Uppföljning på 
skyddskommitté 
FSG och/eller i 
relevanta 
arbetsgrupper 
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hantera balans, krav och 
resurser). 
 
Kompetenshöjande aktiviteter 
kring arbetsmiljöarbete hos 
rektorer och skyddsombud. 
Innefattar stödmaterial samt 
kompetensutveckling.  
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Lönebildning 

Vad Nuläge Önskat läge 
 

Aktiviteter 
Hur arbetar vi? 

 

Värdera 
Prioritera 
Vad ger mest 
effekt? Vad är 
mest bråttom? 

Analys och 
uppföljning  

När? 

 

Lönestruktur 
 

Kommunövergripande 
lönestruktur innefattar 
samtliga befattningar. 
 
Jämförelse görs med övriga 
GR-kommuner. 
 
Analys av lönestruktur görs 
utifrån marknadsläge och 
beslutad lönestruktur i 
kommunen. 

Aktivt arbete för att: 
- nyttja hela spannet i den 

beslutade lönestrukturen 
i kommunen 

- erbjuda 
konkurrenskraftiga löner 
vid rekrytering 

Lönestrukturen för samtliga 
befattningar analyseras inför 
varje löneöversyn med fokus på: 

- Relation till beslutad 

lönestruktur för 

Kungsbacka kommun. 

- Relation till övriga GR-

kommuner samt 

likvärdiga kommuner i 

Halland. 

- Förmåga att rekrytera 

- Hänsyn till 

prognostiserad brist inom 

yrket. 

Analys kommuniceras för 
rekryterande chefer. Dialog kring 
lönestruktur, lönesättning etc 
förs med chefer enskilt och i 
grupp.  
 
Kompetensutveckling inom 
området erbjuds. 
 
Partsgemensam utvärdering av 
löneöversyn och uppstart 
nästkommande års löneöversyn 
tidigareläggs.  

 Utvärdering av 
löneöversyn och 
analys inför 
kommande 
löneöversyn inleds 
i september 
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Löneprocess Tydlig process Bibehålla den tydliga processen.  Kontinuerlig information och 
dialog kring processen med 
lönesättande chefer. 

 Utvärdering av 
löneprocessen 
förvaltning  

Lönespridning Verka för ökad lönespridning Verka för ökad lönespridning 
genom kontinuerlig information 
och dialog med lönesättande 
chefer. 

Material kring 
kommunövergripande 
lönestruktur samt 
förvaltningsspecifik lönestatistik 
erbjuds cheferna. Se även under 
Lönestruktur. 

 Utvärdering av 
löneöversyn och 
analys inför 
kommande 
löneöversyn inleds 
i september 

Lönekriterier Kommunövergripande 
lönekriterier finns 
framtagna.  

Lönekriterierna som utgör 
underlag för lönesättning är väl 
kända hos medarbetare. 

PM Lön 
Stödmaterial bedömningssamtal 
inkl. lönekriterier  
Morgonkaffe - Tema löneöversyn 
inför medarbetarsamtal. 
 
Tydliggöra konkreta metoder för 
att implementera lönekriterier  

Parterna 
prioriterar att 
sätta ett särskilt 
fokus på stöd kring 
implementering av 
lönekriterier på 
arbetsplatsnivå.  

Utvärdering av 
löneöversyn och 
analys inför 
kommande 
löneöversyn inleds 
i september 

God kunskap om 
lönebildningsprocessen 
hos chefer 

Kommunövergripande 
löneprocess finns. 
Information kring 
löneprocessen ingår vid 
introduktion av nya chefer.  
Kompetensutveckling kring 
löneprocessen och 
förvaltningens arbete med 
löneprocessen erbjuds. 
Dialog kring löneprocessen 
erbjuds enskilt och på 
gruppnivå. 

Lönesättande chef har god 
kännedom om den 
kommunövergripande 
löneprocessen. 

Morgonkaffe kan erbjudas 
Kungsbackaledaren BAS 
 
Introduktion med ny rektor av HR 
generalist. 
 
KLOK-utbildning lönebildning. 

 Utvärdering av 
löneöversyn och 
analys inför 
kommande 
löneöversyn inleds 
i september 

 

  



Handlingsplan HÖK 21 ”Strategisk kompetensförsörjning på FG” 
 

 

Arbetsorganisation, arbetsmiljö, arbetstid 

Vad 
 

Nuläge Önskat läge 
 

Aktiviteter 
Hur arbetar vi? 

 

Prioritera 
Vad ger mest 
effekt? Vad är 
mest bråttom? 

Analys och 
uppföljning  

När? 

 
Arbetstidsförläggning  Hälsosam och ändamålsenlig 

arbetstidsförläggning. 
Erbjuda kompetensutveckling 
med tema: 

- Arbetstidsförläggning 
enligt AB samt Bilaga M, 
HÖK.  

- Regelverk arbetstid 
 
Erbjuda stödmaterial för arbete 
med avräkningsperioder kopplat 
till Bilaga M. 
 
Utifrån behov möjliggöra större 
flexibilitet i 
arbetstidsförläggning.  
 
Behovsanpassad 
grundbemanning.  
 
Kartlägga behov av verktyg 
schemaplanering. 

Parterna 
prioriterar att 
sätta ett särskilt 
fokus på 
arbetstidsfrågor 
under kommande 
år. 

Uppföljning på 
skyddskommitté 
FSG och/eller i 
relevanta 
arbetsgrupper. 
 
Uppföljning 31/3 
2023 

Hållbar 
ledningsorganisation 

Arbetssätt för att säkerställa 
en hållbar 
ledningsorganisation finns. 

Kontinuitet och hög kompetens i 
ledningsorganisationen. 
 

Kvalitativ rekryteringsprocess 
finns. 
 
Möjliggöra interna karriärvägar 
samt goda förutsättningar för 
fortsatt arbete som rektor finns 
genom program för 
Rektorstrainee. 

 Rekryteringsläge. 
Antal medarbetare 
per chef 
Temperaturmätnin
g arbetsmiljö bland 
chefer 
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Möjlighet till behovsanpassad 
kompetensutveckling på individ- 
och gruppnivå finns. 
(Kungsbackaledaren BAS, 
Utvecklande ledarskap, 
Utvecklande medarbetarskap 
etc). 
 
Teamorganisation för att skapa 
goda förutsättningar för en god 
och hållbar arbetsmiljö för 
rektorer. 

Arbetsorganisation 
fritidshem 

Svårighet att rekrytera 
legitimerade lärare med 
behörighet att undervisa i 
fritidshem. 

Alla fritidshem har 
legitimerade lärare med 
behörighet att undervisa i 
fritidshem. 

Erbjuda behörighetsgivande 
kompetensutveckling med 
finansiering från arbetsgivaren. 
 
Rekrytera lärarstudenter med 
inriktning fritidshem till trainee-
program. 
 
Möjliggöra att fler lärare med 
behörighet i fritidshem arbetar 
efter pensionsålder. 

 Uppföljning på 
skyddskommitté 
FSG och/eller i 
relevanta 
arbetsgrupper 

Arbetsorganisation 
fritidshem 

Kunskap om gemensamma 
kompetensbehov för 
fritidshemmet saknas på 
övergripande nivå.  

Hög kompetens hos samtliga 
medarbetare möjliggör en 
ändamålsenlig organisering av 
fritidshemmet. 

Identifiera kompetensbehov i 
fritidshem för en ändamålsenlig 
organisering (i samarbete med GR 
Branschråd). 
 
Fastställa kvalifikationskrav för 
att möjliggöra en ändamålsenlig 
organisering av fritidshem (i 
samarbete med GR Branschråd). 
 
Kartlägga kompetensnivå hos 
befintliga medarbetare. 
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Hållbar arbetsmiljö i 
fritidshemmet 

Högre sjukfrånvaro i 
fritidshemmet än i 
grundskolan. 

Alla medarbetare i fritidshemmet 
erbjuds en god och hållbar 
arbetsmiljö. 
 
Sjukfrånvaron i fritidshemmet 
minskar. 

Säkerställa hög kompetens hos 
alla medarbetare i fritidshemmet. 
 
Identifiera framgångsfaktorer för 
en hållbar och hälsosam 
organisering av fritidshemmet. 
(Identifiera friskfaktorer för god 
och hållbar arbetsmiljö.) 
 
Analys anmälda olycksfall och 
tillbud med fokus på fritidshem. 
 
Öka kunskap om hälsosamma 
scheman 
(Rast och paus enligt ATL). 

 Uppföljning på 
skyddskommitté 
FSG och/eller i 
relevanta 
arbetsgrupper 

Arbetsorganisation 
förskola 

Generellt ett gynnsamt 
rekryteringsläge för  
legitimerade förskollärare. 

Alla förskolor har 
legitimerade förskollärare. 

Erbjuda behörighetsgivande 
kompetensutveckling med 
finansiering från arbetsgivaren. 
 
Rekrytera förskollärarstudenter 
till trainee-program. 
 
Möjliggöra att fler förskollärare 
arbetar efter pensionsålder. 

 Uppföljning på 
skyddskommitté 
FSG och/eller i 
relevanta 
arbetsgrupper 

Arbetsorganisation 
förskola 

Fastställda riktlinjer för 
förskolans organisering finns.  
 

Hög kompetens hos samtliga 
medarbetare som arbetar i 
förskolan. 

Fastställda kvalifikationskrav för 
medarbetare som arbetar i 
förskola. 
 
Erbjuda kompetensutveckling 
utifrån fastställda 
kvalifikationskrav. 

  

Hållbar arbetsmiljö i 
förskolan 

Högre sjukfrånvaro i 
förskolan än i andra 
skolformer. 

Alla medarbetare i förskolan 
erbjuds en god och hållbar 
arbetsmiljö. 
 

Partsgemensam arbetsgrupp 
finns som utifrån perspektiven 
organisering, arbetssätt, 
arbetstidsförläggning, försöker 

 Uppföljning på 
skyddskommitté 
FSG och/eller i 
relevanta 
arbetsgrupper 
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Sjukfrånvaron i förskolan 
minskar. 

identifiera framgångsfaktorer för 
en hållbar arbetsmiljö i förskolan. 
 
Pilotprojekt att införa flextid i 
förskolan. 
 
Identifiera behov av systemstöd 
för schemaläggning med syfte: 

- Att möjliggöra ”verkligt” 
arbetstidsschema för att 
minska tidsåtgång för 
administration av 
arbetstid hos 
medarbetare och chef. 

- Möjliggöra att alla 
medarbetare får en tydlig 
överblick av 
arbetsplatsens 
bemanning. 

 
Säkerställa hög kompetens hos 
alla medarbetare i förskolan. 
 
Aktivitet Behovsanpassad 
grundbemanning med syfte att 
minska andelen timvikarier i 
relation till månadsanställda. 
 
Identifiera friskfaktorer för god 
och hållbar arbetsmiljö. 

Arbetsorganisation 
grundskola 

Svårt att rekrytera behöriga 
lärare för samtliga ämnen.  

Alla lärare grundskola har 
behörighet i det ämne de 
undervisar i. 

Synliggöra förvaltningens tillgång 
av olika behörigheter på 
övergripande nivå och 
enhetsnivå. 
 

 Uppföljning på 
skyddskommitté 
FSG och/eller i 
relevanta 
arbetsgrupper 



Handlingsplan HÖK 21 ”Strategisk kompetensförsörjning på FG” 
 

Erbjuda behörighetsgivande 
kompetensutveckling med 
finansiering från arbetsgivaren. 
 
Rekrytera lärarstudenter till 
trainee-program med den 
studieinriktning (behörighet) som 
saknas. 
 
Möjliggöra att fler lärare arbetar 
efter pensionsålder. 
 
Öka antalet PRAO-platser inom 
grundskolan. 

Arbetsorganisation 
grundskola 

Arbete med att identifiera 
kompetensprofiler som 
kompletterar legitimerade 
lärare i grundskolan pågår (i 
samarbete med GR 
Branschråd). 
 

Hög kompetens hos samtliga 
medarbetare möjliggör en 
ändamålsenlig organisering av 
grundskolan. 

Fastställa kvalifikationskrav för 
kompletterande befattningar (i 
samarbete med GR Branschråd). 
 
Kartlägga kompetens hos 
befintliga medarbetare som ej är 
legitimerade. 

 Uppföljning på 
skyddskommitté 
FSG och/eller i 
relevanta 
arbetsgrupper 

Arbetsorganisation 
grundskola 

Få alternativ av annan 
arbetstidsreglering än Bilaga 
M.  

Möjlighet att erbjuda olika 
alternativ av arbetstidsreglering.  

Kunskapshöjande insatser kring 
avtalets möjligheter kopplat till 
gällande arbetstidsreglering. 

 Uppföljning på 
skyddskommitté 
FSG och/eller i 
relevanta 
arbetsgrupper 

Hållbar arbetsmiljö i 
grundskolan 

Sjukfrånvaro under 5% i de 
flesta lärarbefattningar. 

Alla medarbetare i grundskolan 
erbjuds en god och hållbar 
arbetsmiljö. 

Identifiera friskfaktorer för god 
och hållbar arbetsmiljö. 
 
Undersöka vilka verktyg som 
finns för att arbeta med effektiv 
tidsanvändning som stöd för 
dialog rektorer och medarbetare. 
 
Stärka lärares förmåga för 
professionell gränssättning (att 

 Uppföljning på 
skyddskommitté 
FSG och/eller i 
relevanta 
arbetsgrupper 



Handlingsplan HÖK 21 ”Strategisk kompetensförsörjning på FG” 
 

hantera balans, krav och 
resurser). 
 
Kompetenshöjande aktiviteter 
kring arbetsmiljöarbete hos 
rektorer och skyddsombud. 
Innefattar stödmaterial samt 
kompetensutveckling.  

 

 
 
 
Plan för strategisk kompetensförsörjning enligt lärarförbundens HÖK21 samverkad 2002-03-31 

 

 

 

Skolchef Förskola och Grundskola  Lärarförbundet  Lärarnas Riksförbund 



 
 

Datum 

2022-03-25 
Diarienummer 

FG 2022-00423 

 
 

 
FG HR & Kommunikation 

Helena Hellman 
0300-83 42 01 
Personalchef förvaltning 

1 (1)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Uppföljning behovsanpassad grundbemanning förskolor 
 

Förslag till beslut i nämnden för Förskola och Grundskola 
Informationen antecknas till protokoll 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Förskola och Grundskola fick under 2020 uppdraget att minska antalet timavlönade 
vikarier i förskolan. Inför 2021 tog förvaltningen fram en handlingsplan som stöd till förskolorna att 
anpassa sin grundbemanning utifrån verksamhetens behov och på det sättet minska antalet timavlönade 
vikarier i förskolan. En minskad andel timavlönade vikarier till förmån för månadsanställda antogs 
höja både kvaliteten i verksamheten samt påverka medarbetarnas arbetsmiljö på ett positivt sätt. Som 
underlag för handlingsplanen sammanställdes statistik kring kostnader för timavlönade vikarier, antal 
och andel timavlönade vikarier av den totala arbetstiden samt analys av ett antal djupintervjuer med ett 
urval av rektorer i förskolan. Fokus i intervjuerna var att undersöka kultur och arbetssätt kopplat till 
tillfälliga vikarier samt framgångsfaktorer för att skapa en grundbemanning utifrån omsorgsbehov. 
Ett målvärde gällande andel timavlönad arbetstid av den totala arbetade tiden sattes till:  

o 2021 ska alla förskolor understiga 11%  
o 2022 ska snittet för förvaltningens samtliga förskolor understiga 7%  

 

Den första uppföljningen visar att 14 av 63 förskolor överstiger målvärdet för andelen timavlönade 
vikarier och att tolv förskolor ökat andelen timavlönade i jämförelse med 2020. Den genomsnittliga 
andelen timavlönade vikarier för samtliga förskolor har varit 6,8% under 2021.  

  

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse, 2022-03-30 

 

Maria Andersson     Helena Hellman 

Förvaltningschef     Personalchef 
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1.1 Sammanfattning 

I Nämndbudget 2021 beslutades om ett antal redovisningar/utredningar som 
förvaltningen skulle redovisa före arbetet med nämndbudget 2022. I denna rapport 
återfinns resultatet från utredning om klasser särskilt inriktade på matematik, 
naturvetenskap och teknik 

Det finns två varianter av skolor i Sverige när det gäller särskilt inriktade: 
Profilklasser och spetsklasser. Spetsklasserna har riksintag vilket gör det möjligt att 
söka även från andra kommuner än Kungsbacka. Spetsutbildningar föregås alltid av 
ett antagningstest, prov eller betygsgallring. Profil innebär att du som elev får 
möjlighet till mer tid för ditt profilämne, där tiden tas från skolansval vilket i så fall 
innebär tid från antingen SO eller de praktiskt estetiska ämnena. Man kan också 
lösa tiden genom utökad timplan i valt ämne, dvs fler lektioner för profilklassen. 
 
Det är rektor som beslutar om skolans inre organisation och som en del i dessa 
beslut kan det handla om elevernas fördelning på klasser eller grupper. Elevens val 
tas bort från och med augusti 2023 inom 7-9. En rektor kan också införa 
profilklasser utifrån den timplan som garanterar eleverna deras undervisningstid i 
respektive ämne, men får inte använda tester och prov som villkor för antagning, 
undantaget de utbildningar som regleras i Skolförordningen. Det finns för 
närvarande ingen skola i Kungsbacka som har någon klass med särskild inriktning 
mot naturvetenskap och teknik och det finns heller ingen rektor som planerar för 
ett införande.  

En större utredning av Stockholms profilklasser gjordes 2017 och visserligen ökade 
flickornas studieresultat generellt i dessa profilklasser, men i de klasser som blev av 
med högpresterande elever försämrades studiemiljön och resultaten avsevärt. 

Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att i nuläget är det bättre att 
rekommendera rektorerna som eventuellt skulle vara intresserade att avvakta 
profilklasser i matematik, NO och teknik tills man ser effekten av timplansändringen 
samt hur Skolverkets spetsklassprojekts utvärdering ser ut. Däremot skulle det 
framgent, om det visar positiva resultat i Skolverkets utredningar av Spetsklasser, 
kunna vara aktuellt att återigen undersöka möjligheten med spetsklass riktade mot 
Ma/NO och Tk som har riksintag. Just nu går det ej att ansöka om spetsklass i 
väntan på Skolverkets utvärdering. 

 

1.2 Uppdragsbeskrivning 

Det finns nu klasser med särskild inriktning till exempel för idrott och estetiskt 
innehåll. Nämnden vill se hur andra kommuner löst detta och om det i så fall finns 
motsvarande möjligheter ges även till elever med särskilt intresse inom ämnen som 



Utredningar Nämndbudget 2022 Kungsbacka kommun 
 

4 
 

matematik, naturvetenskap och teknik (Ma/NO & TK.). Grundskolor med MA-NO-
inriktning finns i tex Linköping, Trelleborg, Stockholm och Spånga m.fl. Nämnden vill 
studera upplägget för att se hur möjligheterna är för en sådan inriktning i 
Kungsbacka. 

1.3 Bakgrund 

 

Undervisningen i grundskolan ska omfatta alla ämnen i skollagen: bild, engelska, 
hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, matematik, musik, biologi, fysik, 
kemi, geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap, slöjd, svenska eller 
svenska som andraspråk och teknik. Dessutom ska det finnas språkval, elevens val 
och skolans val. Undervisningen i elevens val ska syfta till att fördjupa och bredda 
elevens kunskaper i ett eller flera ämnen. Skolans val får omfatta ett lokalt tillval, 
om Statens skolverk har godkänt en plan för undervisningen. Vid skolans val får 
antalet timmar i timplanen per stadium för ett ämne eller en ämnesgrupp minskas 
med högst 20 procent. Det är däremot inte tillåtet att minska antalet timmar för 
svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik. Bestämmelser om 
fördelning av undervisningstid finns i skolförordningen (2011:185).  

Att bedriva en undervisning som har en specifik inriktning kan ske på olika sätt. Det 
kan vara inom ramen för skolans ordinarie timplan, genom att använda timmar i 
elevens val till breddning och fördjupning i ett eller flera ämnen eller genom ett 
lokalt tillval. Det går också bra att utöka timplanen, dvs de får fler timmar än det 
som står i skollagen. Från ht 2023 försvinner troligtvis elevens val från timplanen i 
åk 7-9. 

Fördelning av elever på klasser inom en skola 
I skollagen (2 kap. 10§, 2010:800) är det reglerat att rektorn beslutar om sin enhets 
inre organisation. Varken kommuner eller huvudmän för fristående grundskolor får 
som huvudregel använda tester och prov som villkor för antagning eller för urvalet 
av elever. Undantag från detta finns dock enligt skolförordningen för vissa speciella 
utbildningar. Det gäller utbildningar som kräver att eleverna har särskilda 
färdigheter i bild, idrott och hälsa, musik eller slöjd. Skolverkets samlade 
ställningstagande i denna fråga kan grovt sammanfattas som att det anses vara 
rimligt att inom idrott och hälsa samt estetiska ämnen använda färdighetstester för 
ett urvalsförfarande till s.k. profilklasser. Urvalsförfarandet får dock inte åsidosätta 
den närhetsprincip som följer av skollagen. 

Spetsutbildning: 

25 utbildningar i Sverige, varav 16 st är mot Ma/NO & Tk, ingår i 
försöksverksamheten som startade 2012 och avslutas 2027 med sista intag till 
årskurs sju hösten 2023. Mer om detta projekt kan man läsa om här: 
Försöksverksamhet med spetsutbildning i högstadiet - Skolverket Du kan inte längre 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/anordna-och-administrera-utbildning/anordna-utbildning-pa-grundskoleniva/forsoksverksamhet-med-spetsutbildning-i-hogstadiet
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ansöka om att delta i försöksverksamheten. När Skolverket kommer med sin 
utvärdering om dessa klasser kan det eventuellt bli möjligt att som huvudman 
ansöka om att anordna spetsklass Om man skall ordna med spetsutbildning i 
grundskolan så måste man som skolhuvudman erbjuda riksantagning, dvs öppna 
även för elever utanför Kungsbacka kommun. Här får man dessutom tillämpa 
antagningstest eller betygsgränser. 

Profilklasser: 

I Linköping och Trelleborgs kommun har man både spetsklass och profilklass. I 
spetsklassen har de visserligen som krav att man skall ha minst betyg B i matematik 
i åk 6 för att få gå åk 7-9, men de har fått särskilt tillstånd av Skolverket för detta. I 
profilklass får man inte ha någon antagning alls i teoretiska ämnen. De har dock en 
rekommendation att man bör ha minst betyg B i matematik i åk 6. 

I Stockholm hade man ansökan efter intresse som en del i normala 
skolvalsprocessen, såsom vi i Kungsbacka gör med tex handbollsklass. Man använde 
då elevens val som tid, men nu, när elevensvals-tiden minskat, har de istället nyttjat 
även skolans val. I den utvärdering som gjordes för 5 år sedan i Stockholm såg man 
bland annat att de flickor som sökte sig till utbildningarna ville komma bort från sina 
gamla klasser. De var studiemotiverade och gillade matte. De kunde statistiskt 
säkerställa att flickors betyg blev bättre i profilklasserna än i vanliga. Det hade 
däremot inte lika stark effekt på pojkarna. Sedan såg de att om man har begränsat 
upptagningsområde, kan det hända att alla studiemotiverade hamnar i en klass och 
de utan studiemotivation i en annan. Om för många med svårigheter hamnar i 
samma klass kan det hända att många börjar känna sig otillräckliga. Kommentaren i 
utredningen var att profilklassen snarare bidrog till mer segregering och sämre 
studieresultat i de klasser som blev utan dessa ”högpresterande elever”. Detta 
gjorde bl.a. att flera av profilklasserna försvann.  

1.4 Problemformulering/syfte 

Syftet med utredningen är att den ska ge en bakgrund, se hur andra kommuner har 
löst profilklasser eller spetsklasser inom matematik, teknik och naturvetenskap 
Även att lyfta de eventuella fördelar och nackdelar med profilklass eller spetsklass. 
Detta utifrån hur andra huvudmän hanterar detta samt med stöd av Skolverkets 
regleringar och rekommendationer. 

 

1.5 Resultat 

Förvaltningen har varit i kontakt med andra skolhuvudmän i Stockholm, Linköping 
och Trelleborg som har profilklasser eller spetsklasser med särskild inriktning på 
matematik, naturvetenskap och teknik.  
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Resultatet visar att det i Sverige finns ett antal skolor och skolhuvudmän som har 
profilklasser och spetsutbildningar i åk 7-9 med särskild inriktning på matematik, 
naturvetenskap och teknik.  

I kontakt med flera av dessa skolor och skolhuvudmän framkommer att det finns ett 
visst intresse hos elever och vårdnadshavare för sådana här satsningar.  Man kan 
också se att fler tjejer får högre betyg generellt, medan killarnas betyg inte tenderar 
att påverkas i någon riktning i profilklassen. De flesta förordar spetsklass med 
intagning från fler skolor än inom kommunens för att undvika att vanliga klasser 
dräneras på studiemotiverade elever. Dessutom finns det mer möjligheter till 
urvalsprocess i spetsklass medan detta inte är tillåtet i Ma/NO/Tk som profilklass. 

Ytterligare en svårighet är att möjligheten att använda elevens val försvinner ht 
2023 i åk 7-9 och då får man antingen utöka timplanen eller använda skolans val. 

Utökad timplan innebär att eleverna i en profilklass går fler timmar i skolan, såsom i 
Varlaskolans profilklasser estet och fotboll. Tid från skolans val innebär att man i 
praktiken minskar SO och de praktiskt estetiska ämnenas undervisningstid med 20% 
till förmån för Ma/No/Tk 

I Kungsbacka kommun finns ingen som har profilklass i Ma, No eller TK. På 
Hedeskolan har eleverna möjlighet välja teknik med inriktning på FLL - First Lego 
League, som innebär programmering och forskningsprojekt inom teknik. Men det 
ligger ej som en profil utan delvis som elevens val och delvis som utökad tid. 

1.6 Slutsatser och förslag till beslut 

Det finns en begränsning för skolorna i möjligheterna att profilera klasser utifrån att 
använda tester som villkor för antagning eller urval. Det skulle vara möjligt för 
rektor att fördela elever i särskilda klasser baserat t ex på elevers intresse, men det 
får inte åsidosätta den närhetsprincip som följer av skollagen. Detta är den lösning 
man har på Hålabäcks handbollsprofil och innebandy på Kapareskolan. 

På skolorna i Kungsbacka inte finns några profilklasser med särskild inriktning mot 
matematik, naturvetenskap och teknik.  

Det finns vissa fördelar med profilklass i matematik, NO och teknik utifrån vad de 
huvudmän vi varit i kontakt med och utifrån de utvärderingar som gjorts. 
Exempelvis har resultatet för flickor i dessa klasser förbättrats i alla ämnen. 
Däremot har de alla kommenterat att det finns tendens att de andra klasserna 
dräneras på högpresterande elever och har påverkat dessa negativt. Ingen har gjort 
utvärdering på spetsklass ännu utan alla väntar på Skolverkets delrapport som 
kommer om ca 1,5 år. 

Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen inga ytterligare förslag till försök med 
profilklasser inriktade mot naturvetenskap och teknik. Däremot skulle det kunna 
vara möjligt att se om det går att ansöka om spetsutbildning i tex matematik i ett 
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senare skede. Det går inte förrän tidigast 2023-2024 då skolverket troligtvis kommer 
med en delrapport om de 24 försök med olika spetsutbildningar i grundskolan som 
pågår just nu i Sverige. 

 



 
 

Datum 

2022-03-30 
Diarienummer 

FG 2022-00417 

 
 

 
FG Utveckling & Kvalitet 

Håkan Kollberg Winsnes 
0729-953866 
Utvecklingsledare 

1 (1)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Studera andra kommuners upplägg med klasser med särskild inriktning mot 
matematik och teknik 

Förslag till beslut  
Förskola och grundskola godkänner rapporten och antecknar informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Det finns två varianter av skolor i Sverige när det gäller särskilt inriktade: Profilklass och spetsklass. 
Spetsklasserna har riksintag vilket gör det möjligt att söka även från andra kommuner än Kungsbacka. 
Profil innebär att du som elev får möjlighet till mer tid för ditt profilämne, där tiden tas från 
skolansval vilket i så fall innebär tid från antingen SO eller de praktiskt estetiska ämnena. Man kan 
också lösa tiden genom utökad timplan i valt ämne, dvs fler lektioner för profilklassen. 
Det är rektor som beslutar om skolans inre organisation och som en del i dessa beslut kan det handla 
om elevernas fördelning på klasser eller grupper. Elevens val tas bort augusti 2023 inom 7-9. 
Det finns vissa fördelar med profilklass i matematik, NO och teknik utifrån vad de huvudmän vi varit i 
kontakt med upplever och utifrån de utvärderingar som gjorts. Exempelvis har resultatet för flickor i 
dessa klasser förbättrats i alla ämnen. Däremot har de alla kommenterat att det finns tendens att de 
andra klasserna dräneras på högpresterande elever och har påverkat dessa negativt. Ingen har gjort 
utvärdering på spetsklass ännu utan alla väntar på Skolverkets delrapport som kommer om ca 1,5 år. 
Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen inga ytterligare förslag till försök med profilklasser 
inriktade mot naturvetenskap och teknik. Däremot skulle det kunna vara möjligt att se om det går att 
ansöka om spetsutbildning i tex matematik i ett senare skede. Det går inte förrän tidigast 2023-2024 
då skolverket troligtvis kommer med en delrapport om spetsklasser. 

Beslutsunderlag 
FG tjänsteskrivelse, 220330 

Studera andra kommuners upplägg med klasser med särskild inriktning mot matematik och teknik 

 

Maria Andersson  

Skolchef     
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FG Utveckling & Kvalitet 

Magnus Fogelblad 
0300-835296 
Utvecklingsledare 
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Återkallelse om tillstånd att bedriva utbildning utan timplan 

Förslag till beslut 

Nämnden för Förskola & Grundskola beslutar att till Skolinspektionen begära återkallelse av medgivande att 
bedriva utbildning utan timplan för Varlaskolan, Fullriggaren Malevik och Kullaviksskolan. 

Sammanfattning av ärendet 

I Skolförordningen, 2011:185 §23 – 24, regleras möjligheten för huvudmän att bedriva utbildning utan timplan. 
Förutsättningarna är att huvudmannen ska ha godtagbara pedagogiska eller organisatoriska skäl för att bedriva 
sådan utbildning. Dessutom ska eleverna ges förutsättningar att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i 
samtliga ämnen och i övrigt utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.  

I Kungsbacka har tre skolor, Varlaskolan, Fullriggaren Malevik samt Kullaviksskolan sedan 2011-12-21 haft ett 
medgivande hos Skolinspektionen att bedriva utbildning utan timplan. 

På respektive skola har det sedan ansökningarna gjordes skett förändringar i skolledningen och pedagoggrupp. 
Dessutom har det i praktiken på skolorna sedan flera år använts timplaner i enlighet med den reglering av 
timplaner som finns i Skollag och skolförordning. Begäran om återkallelse gäller: 

2011:6958 Fullriggaren Malevik 
2011:6597 Varlaskolan 
2011:6595 Kullaviksskolan 

Beslutsunderlag 

FG Utveckling & Kvalitets tjänsteskrivelse, 2022-03-01 
FG11-00202/64 

Beslutet skickas till 

Skolinspektionen 
Verksamhetschef Tommy Korsell 
Verksamhetschef Maria Eriksson 

 

Maria Andersson  

Skolchef     
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Förskola & Grundskola 
Frida Byrsten 
Direkt 0300-83 44 69 
frida.byrsten@kungsbacka.se   

   Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

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

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

2022-03-30 
 
  

  

 

Pågående anmälningsärenden hos Skolinspektionen och Barn- 
och elevombudet (Beo), inklusive ärenden som utreds inom 
Förskola & Grundskolas klagomålshantering per den 30 mars 
2022. 
 

Nya ärenden 
Diarienummer Anmälan avser Inkom Handläggningsstatus 

    

    

 
  



 

KUNGSBACKA KOMMUN 
2 (3)  

  
 

 
Avslutade ärenden  

Diarienummer Anmälan avser Inkom Handläggningsstatus 
2021-00407 Tingbergsskolan 

SI överlämnar klagomål för 
utredning. Avser bristande 
kommunikation.  

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

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

Avslutad.   
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Pågående ärenden 

Diarienummer Anmälan avser Inkom Handläggningsstatus 

2021-00776 Tingbergsskolan 

BEO 

Kränkande behandling 

2021-05-25 2022-01-11 BEO förelägger 
kommunen att senast 11 april 
vidta åtgärder för att 
motverka kränkande 
behandling. I detta ingår att  

-vid kännedom om att elev 
anser sig kränkt skyndsamt 
utreda omständigheterna 
kring de uppgivna 
kränkningarna 

- se till att personal anmäler 
uppgifter om upplevd 
kränkande behandling till 
rektor som i sin tur anmäler 
till huvudman 

Aktuell skolsituation för elev 
ska också redovisas 

 

2022-00254 Toråsskolan 

SI utreder Rätt till stöd 
2022-02-17 Yttrande har lämnats in 10 

mars till SI.  
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