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Kallelse
Sammanträdesdatum

Plats
Tid
Ledamöter

2021-11-03

Stadshuset, sammanträdesrum Hamnen
Onsdagen den 3 november kl 09:00-17:00

Anna Vedin (M)
Gun-Marie Daun (KD)
Monica Haraldsson (M)
Erik Martinsson (MP)
William Hult (S)
Erik Andreasson (V)

Anna Vedin (M)
Ordförande

Ordförande
Vice ordförande

Annie Alsterholm
Sekreterare

ADRESS

UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH LÄRANDE

Stadshuset · 442 81

Kungälv
TELEFON
FAX
E-POST

0303-23 80 00 vx
0303-132 17
kommun@kungalv.se
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Dagordning
Förslag till beslut
1

Upprop

2

Val av justerare

Utses

3

Tillkommande och utgående ärenden

Dagordningen
fastställs

Information från sektorn
Ärende 4 5 föredras kl. 09:00-09:30
Föredragande Anders Holm, Andreas
Forsner
4

Information från sektorchef- Sektor samhälle
och utveckling


5

Antecknas

Sparråsskolan

Hållbarhetsstipendiet

Antecknas

Ärende för dialog
Ärende 6 föredras kl. 09:30-09:50
Fördragande: Katarina Vallström, Johan
Sjöholm
6

Ansökan IFK Kungälv - Ett aktivt Kungälv

Antecknas

Paus 9:50-10:00
Ärenden till Kommunstyrelsen
Ärende 7 8 föredras kl. 10:00-10:30
Föredragande: Matilda Skön
7

KS2021/0535-2

Kulturplan 2022-2023

UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH
LÄRANDE

Beslut
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Ärenden som stannar i utskottet
8

KS2021/1586-4

Kulturbidrag i form av verksamhetsstöd 2022

Beslut

Ärende 9 föredras kl. 10:30-10:50
Föredragande: Johanna Embretsén
9

KS2021/0259-8

Redovisning till Skolinspektionen efter riktad
tillsyn vid Ytterbyskolan, 2021:382

Beslut

Information från sektorn
Ärende 10 föredras kl. 10:50- 11:20
Fördragande: Niklas Delander
10

Öppna jämförelser gymnasieskolan 19/20

Antecknas

Ärende 11-12 föredras kl. 11:20-12:00
Fördragande: Linda Bjälkenborn
11

Elevhälsan

Antecknas

12

Uppdrag- Intensifiera arbetet med psykisk
ohälsa och otrygghet hos elever

Antecknas

Lunch kl. 12:00-13:00
Information från sektorn
Ärende 13 fördras kl. 13:00-13:15
Föredragande: Dennis Reinhold, Catharina
Bengtsson
13

Information från sektorchef- Sektor bildning
och lärande


Vaccination



Ledningsstruktur

Ärenden till kommunstyrelsen

UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH
LÄRANDE

Antecknas
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Ärende 14 föredras kl. 13:15-14:45
Fördragande: Dennis Reinhold, Amela
Filipovic, Fredrik Skreberg, Niklas Delander
14

KS2021/1321-1

Systematiskt kvalitetsarbete läsår 2020/2021 –
Uppföljningsrapport 3 - kunskaper, betyg och
bedömning

Beslut

Paus 14:45-14:55
Information från sektorn
Ärende 15 föredras kl. 14:55-15:40
Föredragande: Dennis Reinhold, Niklas
Delander, Fredrik Skreberg, Kerstin Engelin
15

Fördjupning T2
-

Volymer

-

Ekonomi

-

Verksamhetsplan

-

Personalrapportering

-

Sjukfrånvarotal

Antecknas

Ärende 16 föredras kl. 15:40-16:00
Fördragande: Johan Von Brömsen
16

Skolvalsinformation

Antecknas

Ärenden som stannar i utskottet
Ärende 17 20 föredras kl. 16:00-16:30
Fördragande: Andreas Persson
17

KS2021/1591-2

Förslag till Interkommunal ersättning inom
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
Göteborgsregionen kalenderåret 2022

Beslut

18

KS2021/1590-2

Förslag till Interkommunal ersättning inom
förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass,

Beslut

UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH
LÄRANDE
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grundskola, fritidshem, grundsärskola och
ISGR för kalenderåret 2022
19

KS2021/1589-2

Förslag till interkommunal ersättning (IKE)
inom kommunal vuxenutbildning i
Göteborgsregionen år 2022

Beslut

20

KS2021/1134-2

Tjänsteskrivelse gällande samverkansavtal för
förskola och pedagogisk omsorg

Beslut

Rapporter

Antecknas

21

UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH
LÄRANDE
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Ansökan
Projekt: “Ett Aktivt Kungälv”
Denna ansökan är en bidragsansökan till projektet “Ett Aktivt Kungälv” med ambition om att öka den
fysiska aktiviteten bland mellanstadie-och högstadieelever i Kungälvs kommun.
Bakgrund
IFK Kungälv tog del av information och fakta kring barns fysiska aktiviteter där endast 30% av barnen
i Sverige når den rekommenderade mängden av daglig rörelse. En siffra som gör oss till ett av Europas
mest stillasittande länder. Man kan också se en 100% ökning av barnfetma från 6 till 9 år och en
100% ökning av psykisk ohälsa bland svenska tonåringar som kan härledas som några av
konsekvenserna av vår stillasittande ungdom. Detta är en av skolornas stora utmaningar då man inte
har tid eller resurser till att öka den fysiska aktiviteten på schemalagd skoltid. Många av dagens stora
folkhälsoproblem är relaterade till vår livsstil. Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att 70%
av alla sjukdom i världen år 2020 kommer att orsakas av faktorer relaterade till levnadsvanor. Det är
också dokumenterar att fysiskt aktiva barn och ungdomar har bättre kondition och hjärt-kärlhälsan än
de som inte är lika aktiva.

1

Kungälv är en av landets snabbast växande kommuner vilket kommer göra att utmaningen kommer att
bli större och större. Denna projektidé baseras därför på ett upplägg där vi tillsammans med kommun,
näringsliv och föreningsliv i Kungälv kan börja arbeta för att öka den fysiska aktiviteten bland våra
barn och ungdomar. Vi har också tagit del av slutversionen av LUPP 2020 Kungälv där vi också kan
se att det finns en del utmaningar lokalt i Kungälv där åk8-elever angett att drygt 60% är medlem i
någon förening, en kraftig minskning jämfört med undersökningen från 2013, framförallt för killar.
Resultaten visar också att skillnaden mellan boendeområden är stora: störst andel återfinns i ”Kungälv
kust” och minst i Komarken och ”Kungälv nordost”. Vi ser också att motsvarande siffran för åk2 på
gymnasiet är 53%.

1

Maria Hagströmer, Karolinska Institutet “Hur mycket fysisk aktivitet behöver barn och ungdomar”
https://docplayer.se/47225551-Hur-mycket-fysisk-aktivitet-behover-barn-och-ungdomar.html
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Exempelvis har också 13% av tjejerna enligt undersökningen angett att de tränar max “någon eller
några gånger i månaden” eller “sällan eller aldrig”.

2

Projektidé
Projektets idé och ambition är att både aktivera barn och ungdomar på mellanstadiet och högstadiet
samt att erbjuda en möjlighet att upptäcka nya idrotter och idrottsföreningar genom en samverkan
med olika idrottsföreningar i Kungälv. Vi ser detta som ett naturligt steg 2 och 3 av det redan
etablerade projektet Idrottsskolan i Kungälv som riktar sig till 2:or och 3:or på lågstadiet. Projektet ska
drivas av IFK Kungälv och anordnas av utbildad pedagog tillsammans med ideell kraft från olika
idrottsföreningar.
Projektets tanke är att genomföra aktiviteter i två delar:
1. Streetgames - med olika former av rörelser i närområdet som är enkel och tillgänglig för alla.
Målgrupp är högstadieelever men alla är välkomna. Exempelvis på näridrottsplatser och större
idrottsplatser som Skarpe Nord.
2. Rörelse på fritidstid - skapa aktivitet för mellanstadieelever och utveckla möjligheter till rörelse
direkt efter skoltid i samverkan med föreningslivet.
Metod
Ett genomarbetat upplägg som baseras mycket på hur liknande aktiviteter varit lyckade på andra
platser.
1. Streetgames
Här kommer vi att skapa “streetgames” på näridrottsplatser med tillgänglighet för alla i alla
åldrar. Projektledare anordnar ett upplägg med spontanidrott och olika prova-på-aktiviteter.
Ambitionen är att genom ett roligt upplägg med en välkomnande miljö uppmärksamma de
lokala idrottsföreningarna och få barn och ungdom i närområdet att upptäcka fler idrotter.
2. Rörelse på fritidstid i samband med skolslut
I samband med skoldagens slut så är projektplanen att komma ut till skolorna och aktivera
barnen/ungdomarna på mellanstidet genom olika aktiviteter. Aktiviteten kan vara en 60
2

Å Nilsson, K Elofsson, Lupp 2020 Kungälv, FoU i Väst
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minuters ledarledd aktivitet med fokus på lek och rörelse. Mellan 30 och 60 barn/ungdomar
kan aktiveras vid varje tillfälle beroende på skolgårdens omfång och tillgänglighet. Aktiviteten
ska vara ledd av projektledare samt ideella ledare. En viktig del i planen är att skapa lek och
aktivitet som fokuserar på glädje och inte tävling.
Exempel på ett upplägg:
Innan aktivitetsstart: Förberedande av yta samt framtagande av material.
Minut 0-5: Samla barn/ungdomar, presentera instruktörer
och hälsa alla välkomna. Berätta vad man kommer att göra under aktiviteten.
Minut 6-20: Aktivitetet 1
Minut 21-23: Samla gruppen, ge feedback under kort vattenpaus.
Minut 24-38: Aktivitetet 2
Minut 39-42: Samla gruppen, ge feedback under kort vattenpaus.
Minut 43-53: Aktivitetet 3
Minut 55-60: Samla gruppen, summera aktiviteten och ge utrymme för frågor.
Samla ihop material och göra i ordning efter aktiviteten.
Fördelar med projektet
Fördelarna för både barn som individer och samhället i stort är flera med ett lyckat projekt där den
dagliga aktiviteten ökar bland våra barn och ungdomar.
-

Det bidrar till ett socialt sammanhang som kan minska kriminalitet, utanförskap och otrygghet

-

Färre avhoppare i skolan

-

Motverka psykisk och fysisk ohälsa

Vad vinner skolorna på att vara med i projektet?
1. Koncentrerade elever: Fysisk aktivitet har visat sig öka koncentrationsförmåga
2. Extern resurs: Skolor vet att detta behovet finns men har inte möjlighet att jobba med frågan,
vi som extern resurs kan komma in och göra skillnad för skolorna
3. Svar på tryck utifrån: Det finns en tryck på skolorna att aktivera barnen mer och detta kan
vara ett viktigt steg på vägen.
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10/27/2021

Tjänsteskrivelse kulturplan 2022–2023 (Dnr KS2021/0535-2)
Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog 2020-09-03 ett kulturprogram för Kungälvs kommun.
Kulturprogrammet är ett visionärt dokument som fastställer den övergripande
avsiktsförklaringen, exempelvis vilka värden som ska beaktas.
Utifrån Kulturprogrammet har en Kulturplan med åtgärder och prioriteringar arbetats fram
som är aktuell för perioden 2022–2023.
Målsättningen med Kulturplanen är att skapa förutsättningar för ett levande kulturliv där
barn och ungas rätt till kultur särskilt uppmärksammas. Målet är att tydliggöra kulturens
roll framåt och digitaliseringen av kulturen. Viljeriktningen är även att tydliggöra kulturens
roll för integration, samhällsbygge och demokratiska processer.
Juridisk bedömning
Kulturverksamheten regleras inte av speciallagstiftning förutom biblioteken. Kulturplanen
faller in under kommunens kompetens då det är en kommunal angelägenhet enligt kap 2. 1–
2 §§ kommunallagen (2017:725). Att kommunen bedriver kulturverksamhet är att betrakta
som allmänt intresse för kommunens medlemmar och därmed en kommunal angelägenhet.
Det finns därmed inget juridiskt hinder från att implementera en kulturplan.
Den speciallagstiftning som reglerar en del av kulturverksamheten är bibliotekslagen
(2013:801). Varje kommun är skyldig att ha folkbibliotek i kommunen, I denna framgår
exempelvis att folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas
behov.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade i september 2020 att anta Styrdokument Kulturprogram
(DnrKS2019/0245) vilket är ett visionärt dokument som fastställer den övergripande
avsiktsförklaringen, exempelvis vilka värden som ska beaktas.
Syftet med kulturprogrammet är att skapa fler kontaktytor mellan boende i Kungälvs
kommun, främja integration samt skapa gynnsamma förutsättningar att ytterligare utveckla
kulturen i kommunen. Styrdokumentet uppmärksammar särskilt barn och ungas rätt till
kultur samt tydliggöra kulturens roll framåt och vikten av densamma för integration,
samhällsbygge och demokratiska processer.

ADRESS

BILDNING OCH LÄRANDE

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se

62/21 Kulturplan 2022-2023 - KS2021/0535-2 Kulturplan 2022-2023 : Kulturplan 2022-2023

2(3)

Verksamhetens bedömning
Aktuell kulturplan bygger på tidigare kulturplaners arbete och konkretiserar åtgärder inom
samtliga områden som är beslutade att beakta i Kulturprogrammet såsom; integration, barn
och unga, bibliotek och föreningsliv.
Kulturchef har via dialog med utskottet för bildning och lärande kommit överens om att
aktuell Kulturplan ska gälla under tre år för att kunna arbeta mer strategiskt och långsiktigt
med planerade åtgärder. Ärendet har förskjutits på grund av dialog gällande innehållet. De
innehållsliga förändringarna är kopplade till beskrivningen av insatserna.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Kulturplanen aktualiserar kommunfullmäktiges strategiska mål att alla medborgare ska ha
möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kulturliv.
”Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som
grund. Kommunen ska främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att
utveckla sina skapande förmågor. Samverkan med civilsamhället, föreningar och företag
ska bidra till en god fritid och ett rikare kulturliv”.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Kulturens roll för att bygga en mer hållbar värld är allmänt erkänd och återspeglas i den
internationella agenda 2030. Att skapa förutsättningar för ett levande kulturliv för alla kan
appliceras på många av de globala målen som bland annat god hälsa och välbefinnande,
jämställdhet och god utbildning för alla.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Kulturplanen är underordnat Kulturprogrammet.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Kulturprogrammets fokus är att alla människor ska ha samma rättigheter och möjlighet att
ta del av kultur. Det innebär bland annat att skapa ett kulturliv som är tillgängligt för alla
oavsett funktionshinder, begränsningar inom språk eller kultur.
Ekonomisk bedömning
Kulturplanens åtgärder ryms inom befintlig budgetram.
Förslag till beslut
Upprättat förslag till kulturplanen 2022–2023 antas.
Matilda Skön
Kulturchef

Dennis Reinhold
Sektorchef
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Kulturbidrag i form av verksamhetsstöd 2022 (Dnr KS2021/1586-4)
Sammanfattning
Kungälvs kommun har sedan 2014 ett kulturbidrag i form av verksamhetsstöd
(KS2014/1065). Teater Tofta och Studio Z ansöker om bidrag för verksamhetsåret 2022 inom
ramen för fastställda kriterier. Utskottet för Bildning och Lärande beslutar om bidrag för
nästkommande år enligt delegation från kommunstyrelsen och inom befintlig ram inom
sektor Bildning och lärandes budget.
Juridisk bedömning
Kap 2. 1 § kommunallagen (2017:725) anger de grundläggande bestämmelser om
kommunens allmänna kompetens. I rättspraxis framgår att folkbildning och kulturliv faller
under den allmänna kompetensen för en kommun. I rättspraxis framgår i övrigt att stöd i
olika former till
kulturverksamheten i en kommun inte strider mot gällande lagstiftning. Detta förutsatt att
varje enskilt stöd eller bidrag prövas enligt gällande lagstiftning och praxis, det vill säga om
verksamheten faller inom ramen för den allmänna kommunala kompetensen.
Bakgrund
Kulturbidrag i form av verksamhetsstöd instiftades 2014 i Kungälvs kommun. Teater Tofta
har erhållit bidrag inom ramen för dessa kriterier för verksamhetsåren 2014–2021.
För verksamhetsåret 2022 har det inkommit två ansökningar om kulturbidrag i form av
verksamhetsstöd. Dessa har inkommit från Teater Tofta och Studio Z. Teater Tofta har
ansökt om ett stöd på 400,000 kronor. Studio Z har inte angett en specifik summa i sin
ansökan.
Verksamhetens bedömning
Förvaltningen bedömer att ansökan från Studio Z inte uppfyller de krav som ställs i
riktlinjerna för kulturbidrag i form av verksamhetsstöd. I dessa anges det att för att vara
berättigad till bidrag krävs det att ansökan kommer från professionella kulturutövare med en
juridisk person/organisation som huvudman. Studio Z har ingen juridisk person som
huvudman. I ansökan och i förfrågan om kompletterande information framgår det att
Studio Z tänker starta upp en verksamhet till nästa år.
Förvaltningen bedömer att Teater Toftas verksamhet uppfyller kriterierna och bedöms
lämpliga att erhålla ett verksamhetsbidrag för 2022.
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Verksamheter inom kulturområdet kan ha svårt att upprätthålla en fungerande verksamhet
på marknadens egna villkor. Genom verksamhetsstöd från kommunen får verksamheterna
en möjlighet att bedriva en kontinuerlig verksamhet och kan därigenom på olika sätt bidra
till ett rikt kulturliv i Kungälvs kommun som kommer kommuninvånare och besökare till
gagn.
Besöksnäringen i Bohuslän växer starkt sedan flera år tillbaka och andelen utländska turister
blir större varje år. En stark besöksnäring ger levande och attraktiva samhällen. Kommunen
kan få fler som vill bo och verka här samt fler jobb och ökade skatteintäkter.
Teater Toftas planerade aktiviteter för 2022 är en mångfald av aktiviteter vilka riktar sig till
olika målgrupper, bland annat barn och unga. De planerade aktiviteterna sträcker sig över
hela kalenderåret. Sommarteatern för 2022 är planerad vara John Osbornes Se dig om i
vrede och riktar sig till en yngre målgrupp än de som har besökt Teater Tofta tidigare, den
aktuella målgruppen är 20–30 åringar.
Teater Toftas övriga planerade aktiviteter 2022 är i stor del desamma som 2021. I och med
Covid-19 pandemin har vissa föreställningar inte kunnat genomföras eller i lägre
utsträckning än planerat. Teater Tofta föreslår även att vissa föreställningar vidgas och ska
genomföras i andra forum än 2021. Till exempel föreslår Tofta teater att Aldrig Mozart ska
spelas för en äldre skolpublik i kommunen, och kan användas tillsammans med en
workshop i undervisningen.
Teater Tofta anger att de har pågående arbete med att hitta nya vägar för att nå publiken.
Detta för att skapa dialog med tidigare besökare samt för att nå nya målgrupper. Teater
Tofta genomför ett aktivt arbete med att möta publiken genom samtalsforum i samband
med aktiviteter. Teater Tofta anger att de aktivt verkar för att nå nya målgrupper. Detta
märks då de föreslår att ha riktade förställningar mot till exempel skolelever.
Teater Tofta har med sin verksamhet byggt upp en väldigt uppskattad, välbesökt och
omtalad
reseanledning. Statistiken visar dock att reseanledningarna oftast är de som tjänar minst på
besökarna. Omsättningen sker i största grad i handel, resor, restaurang och boende. Men
dessa
aktörer är mycket beroende av reseanledningar, som sedan förutsätts vara tillgängliga för alla
besökare till låg eller ingen kostnad. Därför är ofta större reseanledningar av kulturell art
offentligt finansierade.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet har koppling till kommunfullmäktiges strategiska mål; Att alla medborgare ska ha
möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kulturliv. Målformuleringen är Att alla medborgare
ska ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kulturliv. Kulturen ska vara en dynamisk,
utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Kommunen ska främja
allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande
förmågor. Samverkan med civilsamhället, föreningar och företag skall bidra till en god
fritid och ett rikare kulturliv.
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Genom att stimulera ett fritt kulturliv inom kommunen med stöd till konstnärlig
verksamhet
som lyfter viktiga värden i samhället, värnar om demokrati och yttrandefrihet samt skapar
positiva upplevelser och lärande samtal mellan människor, bidrar detta på lång sikt till ett
samhällsklimat som skapar förutsättningar till att kommunfullmäktiges strategiska mål kan
uppfyllas.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Kulturbidraget knyter an till mål 16. Fredliga och inkluderande samhällen. För att nå målet
krävs det att invånare får ta del av en mångfald av kulturella uttryck och åsikter. Att få det
genom en teaterföreställning är ett sätt att ta till sig detta och på så vis skapa inkluderande
samhällen.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Ärendet handläggs enligt riktlinjerna Kulturbidrag i form av verksamhetsstöd. Dnr:
KS2014/1065.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Sökande verksamhet bedöms främja jämlikhetsperspektivet genom sin kulturutövning.
De arbetar medvetet för att relatera till och synliggöra samhällets rådande normer och
strukturer för att sedan tillsammans med sin publik reflektera och samtala kring detta.
Verksamheten värnar för konstens tillgänglighet för landsbygden. Sökande verksamhet
bedöms främja barnperspektivet genom sin kulturutövning. Teater Tofta
erbjuder bland annat föreställningar riktade mot en barnpublik.
Ekonomisk bedömning
Storlek på verksamhetsstöd till de sökande anpassas årligen utefter tilldelad budgetram för
sektor Bildning och Lärande. Förvaltningen bedömer att storleken fortsatt är
kronor.
.
Förslag till beslut

Matilda Skön
Kulturchef
Expedieras till:

För kännedom till:

Dennis Reinhold
Sektorchef
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Redovisning till Skolinspektionen efter riktad tillsyn vid Ytterbyskolan,
2021:382 (Dnr KS2021/0259-8)
Sammanfattning
Skolinspektionen genomförde regelbunden tillsyn vid Ytterbyskolan under våren 2019. I juni
2020 beslutade Skolinspektionen att avsluta den regelbundna tillsynen och istället göra en
riktad tillsyn kring vissa brister som kommit fram. I beslut den 11 juni 2021 konstaterade
Skolinspektionen att Kungälvs kommun inte uppfyller författningskraven avseende att elever
som är i behov av särskilt stöd ges stöd på det sätt och i den omfattning som utredningen
har visat att de behöver. Kungälvs kommun ska därför se till att rektorn säkerställer att de
elever som är i behov av särskilt stöd får sådant stöd på det sätt och i den omfattning som de
behöver och se till att åtgärdsprogram utarbetas för samtliga elever som är i behov av särskilt
stöd.
Ytterbyskolan har redogjort för åtgärder som vidtagits för att komma tillrätt med bristerna.
Bland annat har en kartläggning gjorts för att få kunskap om vilka elever som har behov av
särskilt stöd för att kunna organisera att de får det stöd de har behov av. Det har även skett
en omorganisation av resurser för att säkerställa att alla får det stöd de har rätt till.
Därutöver har rutiner kring arbete med stödinsatser reviderats och implementeras under
höstterminen. Genom dessa åtgärder har alla elever som behöver särskilt stöd fått
åtgärdsprogram upprättade.
Förvaltningen bedömer att de åtgärder som görs är adekvata och relevanta för att säkerställa
att elever får de särskilda stöd de är i behov av och att åtgärdsprogram upprättas för de som
behöver det Arbetet är i ett tidigt skede och har ännu inte kunnat utvärderats djupare men
det finns en planering och en struktur som gör att det inte finns oro över att skolans arbete
med särskilt stöd inte kommer att ske enligt skollagens bestämmelser. Bristen anses vara
avhjälpt med det åtgärder som vidtas och planeras framöver.
Juridisk bedömning
Skolinspektionen får som tillsynsmyndighet förelägga en huvudman som enligt denna lag
står under dess tillsyn att fullgöra sina skyldigheter, om verksamheten inte uppfyller de krav
som följer av de föreskrifter som gäller för verksamheten. Ett beslut om föreläggande gäller
omedelbart (26 kap. 10 § skollagen).
Bakgrund
Skolinspektionen genomförde tillsyn av Kungälvs kommun under våren 2019. I beslut den
28 juni 2019 konstaterade Skolinspektionen att det förelåg brister i verksamheten och
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förelade därför Kungälvs kommun att vidta åtgärder inom områdena undervisning och
lärande, extra anpassningar och särskilt stöd, bedömning och betygsättning, trygghet och
studiero samt användning av skolbibliotek. Kungälvs kommun lämnade in en redovisning
till Skolinspektionen den 25 november 2019 av de åtgärder som vidtagits med anledning av
föreläggandet.
Den 15 juni 2020 beslutade Skolinspektionen att avsluta ärendet med hänvisning till att en
ny tillsyn skulle genomföras under läsåret 2020/21. Efter skriftlig information som
huvudmannen inkommit med den 10 mars 2021 och intervjuer via videosamtal som
Skolinspektionen genomförde med elever, lärare, elevhälsa och rektor den 9, 10 och 29 mars
2021 fann Skolinspektionen brister inom områdena särskilt stöd och studiero.
Skolinspektionen beslutade att följa upp bristerna i arbetet med särskilt stöd för elever men
avstod från att ingripa gällande området studiero. Den redovisning som ska ges in omfattar
följande brister.
Särskilt stöd
Skolinspektionen konstaterar att Kungälvs kommun inte uppfyller författningskraven
avseende att elever som är i behov av särskilt stöd ges stöd på det sätt och i den omfattning
som utredningen har visat att de behöver (3 kap. 7-12 §§ skollagen; Lgr 11, 2.8 Rektorns
ansvar).
Huvudman ska:
- Se till att rektorn säkerställer att de elever som är i behov av särskilt stöd får sådant stöd
på det sätt och i den omfattning som de behöver. (2 kap. 9 §, 3 kap. 7, 9-10 §§ skollagen)
- Se till att rektorn säkerställer att åtgärdsprogram utarbetas för samtliga de elever som är i
behov av särskilt stöd (2 kap. 9 §, 3 kap. 9 § skollagen; Lgr 11, 2.8 Rektorns ansvar)
Åtgärder som vidtas ska senast den 19 november 2021 redovisas till Skolinspektionen.
Av Skolinspektionens utredning framgår att det finns brister i Ytterbyskolans arbete med
särskilt stöd för elever. Bedömningen görs mot bakgrund av att utredningen visar att det
finns elever på skolan som inte ges det särskilda stöd som de behöver. Skolinspektionens
utredning visar därtill att det inte alltid upprättas åtgärdsprogram för elever som bedöms
vara i behov av särskilt stöd. Av intervjuer framgår att det finns flera elever på skolan, vars
behov av särskilt stöd har utretts, som inte har något åtgärdsprogram och inte heller ges
särskilt stöd trots att en utredning har visat att de behöver det. Det finns därtill elever som
inte ges särskilt stöd på det sätt och i den omfattning som en utredning har visat att de
behöver. Brister i arbetet med särskilt stöd för elever innebär risk för den enskilda elevens
möjligheter att nå målen.
Verksamhetens bedömning
Ytterbyskolan har gjort en kartläggning för att få kunskap om vilka elever som behöver
stödinsatser. Sådan överblick saknades tidigare vilket också gjorde det svårt att organisera
stödet. Rektor har tagit större ansvar över arbetet som tidigare låg mycket hos
specialpedagog. Skolan har även arbetat fram rutiner och arbetssätt för hur processen med
stöd ser ut, men även mentorns centrala roll kring eleven, rektorns roll kring arbetet med
elever i behov av särskilt stöd och rutiner i elevhälsoarbetet har tydliggjorts så att allas del i
processerna blir tydlig. En ny arbetsgrupp ”Resursteamet” har skapats med speciallärare,
specialpedagog, socialpedagog och elevassistenter som säkerställer att stöd ges.
Rutindokument har tagits fram och all personal har fått ta del av dem. Ett större
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utvecklingsarbete har också påbörjats och kommer att involvera all personal och målet med
den är att alla elever ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.
Förvaltningen bedömer att de åtgärder som görs är adekvata och relevanta för att säkerställa
att elever får de särskilda stöd de är i behov av och att åtgärdsprogram upprättas för de som
behöver det Arbetet är i ett tidigt skede och har ännu inte kunnat utvärderats djupare men
det finns en planering och en struktur som gör att det inte finns oro över att skolans arbete
med särskilt stöd inte kommer att ske enligt skollagens bestämmelser. Bristen anses vara
avhjälpt med det åtgärder som vidtas och planeras framöver.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Genom åtgärderna säkerställs att eleverna ska kunna nå så långt som möjligt i sin
kunskapsutveckling, vilket är i linje med kommunfullmäktiges strategiska mål rörande goda
förutsättningar för ett livslångt lärarande.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Ärendet har koppling till mål nummer 4 ”God utbildning för alla”, specifikt delmål 4.1
Avgiftsfri- och likvärdig grundskole- och gymnasieutbildning av god kvalitet.
Ärendet har även viss koppling till delmål 4.5 Utrota diskriminering i utbildning, 4.6 Alla
människor ska kunna läsa, skriva och räkna och 4A. Skapa inkluderande och trygga
utbildningsmiljöer
Alla elever oberoende av om de har funktionsvariationer eller andra svårigheter ska ha
tillgång till en utbildning av god kvalitet för att nå så långt som möjligt i sin
kunskapsutveckling. Genom att de som behöver stöd får sina behov tillgodosedda säkerställs
en likvärdig utbildning för alla elever.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Ärendet har inte någon direkt koppling mot några politiska styrdokument.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Alla barn har rätt att utvecklas gentemot kunskapsmålen utifrån sina egna förutsättningar.
De åtgärder som vidtas säkerställer en god utbildning för alla elever.
Ekonomisk bedömning
Åtgärderna ryms inom befintlig budget för Ytterbyskolan och Sektor Bildning och lärande.
Förslag till beslut
1. Skrivelsen ”Ytterbyskolans redovisning av åtgärder med anledning av
Skolinspektionens föreläggande i ärende 2021:382” samt bilagor, godkänns som
kommunens svar till Skolinspektionen.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Dennis Reinhold
Sektorchef/T.f. verksamhetschef f-6

Catharina Bengtsson
Verksamhetschef 7-9
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Ytterbyskolans redovisning av åtgärder med anledning av
Skolinspektionens föreläggande i ärende 2021:382
I beslut den 11 juni 2021 konstaterade Skolinspektionen att Kungälvs kommun inte
uppfyller författningskraven avseende att elever som är i behov av särskilt stöd ges stöd på
det sätt och i den omfattning som utredningen har visat att de behöver. Kungälvs kommun
ska därför:



Se till att rektorn säkerställer att de elever som är i behov av särskilt stöd får sådant
stöd på det sätt och i den omfattning som de behöver. (2 kap. 9 §, 3 kap. 7, 9-10 §§
skollagen).
Se till att rektorn säkerställer att åtgärdsprogram utarbetas för samtliga de elever som
är i behov av särskilt stöd (2 kap. 9 §, 3 kap. 9 § skollagen; Lgr 11, 2.8 Rektorns
ansvar).

Följande åtgärder har vidtagits vid Ytterbyskolan för att komma tillrätta med de brister som
Skolinspektionen uppmärksammat.
Inledning
Sedan slutet av vårterminen 2021 har nuvarande rektor och biträdande rektor vid
Ytterbyskolan arbetat tillsammans med elevhälsans professioner för att säkerställa att
samtliga elever som är i behov av särskilt stöd får sådant stöd, på det sätt och i den
omfattning som utredningen visat att de behöver. Utöver detta har rektor säkerställt att
åtgärdsprogram har utarbetats för samtliga elever som har behov av särskilt stöd.
Arbetet har huvudsakligen påbörjats under höstterminen 2021. För att kunna åtgärda
bristerna såg skolledningen att en omorganisation behövde ske när det gällde resursteamet,
mentorns centrala roll kring eleven, rektorns roll kring arbetet med elever i behov av särskilt
stöd och rutiner i elevhälsoarbetet. Arbetet har således skett på flera nivåer och i flera
processer som beskrivs nedan.
Kartläggning av behov
Ett första steg för rektor har varit att få överblick av samtliga elever som är i behov av
särskilt stöd vid skolan. Elevhälsan har därför gjort en fullständig sammanställning av de
elever som är i behov av särskilt stöd, både de som haft pågående åtgärdsprogram och de
elever som lärare eller mentor har flaggat för som riskerar att inte nå målen. Tidigare har det
inte funnits en sådan sammanställning tillgänglig för rektor och det har därmed också varit
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svårt att få en överblick av vilka elever som har behov av särskilt stöd och hur det ska
organiseras.
Sammanställningen har tagits fram genom information från specialpedagog, trygghetsteam,
mentorer, undervisande lärare och EHT. Vid höstterminens start 2021 gick skolan igenom
det som var känt om elever i årskurs 8 och 9 och vad som kommit fram vid överlämningar
från blivande årskurs 7. Sammanställningen omfattar de elever som har åtgärdsprogram,
elever som har anpassad studiegång och elever som har ett behov av socialt stöd.
Skolledningen träffade också alla mentorer till läsårets årkurs 7 elever, för att i ett tidigt
skede fånga upp elever och få med alla som har behov av särskilt stöd till
sammanställningen. Syftet med dokumentet, förutom att ha kunskap om vilka elever som
behöver stöd, är att vara ett underlag för planering och resursfördelning.
Organisering av resurser
Rektor har också organiserat om samtliga resurser på skolan som arbetar med det särskilda
stödet. Speciallärare, specialpedagog, socialpedagog och elevassistenter tillhör det som kallas
Resursteamet. Resursteamet är en nytt arbetslag och dit pågår det ytterligare rekrytering för
att säkerställa en bredd av kompentens för att möta olika behov. Utöver personal i
resursteamet finns ämneslärare som utför särskilt stöd i ett eller flera ämnen som de har
behörighet i. Utifrån den ovan beskrivna sammanställningen har rektor tillsammans med
elevhälsans professioner kategoriserat de elever som har behov av särskilt stöd i flera ämnen.
Vissa av eleverna får det särskilda stöd utfört av Resursteamet. Elever som har
åtgärdsprogram som omfattar ett ämne får stödet utfört av ämneslärare i det arbetslag som
undervisar eleven. Organiseringen av resurser och upprättande av åtgärdsprogram görs
utifrån diskussioner i EHT med rektor som slutlig beslutsfattare. Det är rektor som har den
totala överblicken av hur resurserna är organiserade utifrån elevernas åtgärdsprogram.
Resursteamets arbetslagsledare, som är en nyinrättad funktion, träffar rektor och de andra
arbetslagsledarna på ledningsgruppen. Funktionen är viktigt för att skapa en helhetsbild och
för samarbetet över arbetslagsgränserna i arbetet med särskilt stöd. I ledningsgruppen kan det
till exempel beslutas hur arbetet med det särskilda stödet ska fördelas och hur organisationen
samt implementering ska gå till i arbetslagen. Arbetslagsledaren för Resursteamet närvarar på
EHT när elever som är kopplade till teamet tas upp. Resursteamet ska stödja ämneslärare och
mentorer att genomföra undervisningen och vara ett bollplank kring arbetslagens arbete
kring eleverna. De ska också med stöd av EHT och rektor vara med och stötta i arbetet kring
kartläggning av elevernas behov och vilka åtgärder som elever behöver.
Uppdatering av rutiner för tydlighet
Ärendegång för när det finns oro för en elev har setts över av rektor tillsammans med
elevhälsans professioner. Rutinerna har gåtts igenom på APT tillsammans med personalen.
Stödjande dokumentation om elevhälsans processer finns lättillgängligt för samtlig personal.
Arbetsgången för EHT har setts över och förtydligats bland annat att rektor är beslutsfattare
för alla beslut och samtliga elever lyfts i ett och samma forum med hela elevhälsan och
rektor närvarande för att undvika parallella processer. Skillnaden mot tidigare är att samtliga
beslut om åtgärder i åtgärdsprogram, gås igenom av rektor och EHT. Tidigare har detta
skötts av specialpedagog vid skolan. EHT består av rektor, specialpedagog, skolsköterska och
kurator. EHT:s uppdrag ska vara en stödjande funktion för lärarna och därför bygger
skolans arbete kring den viktiga mentorsrollen och ämneslärarna. EHT skapar därför möten
med mentor och/eller ämneslärare för askultation kring elevärenden. Arbetsgång för när elev
behöver stöd och anmälan till EHT och rektor bifogas (se bilaga 1-3).
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Dokumentation av åtgärdsprogram
Alla elever som är i behov av särskilt stöd har ett åtgärdsprogram som skrivs av
specialpedagog eller speciallärare. Denna arbetsuppgift har prioriterats från början av
terminen och rektor har säkerställt processen utifrån den kartläggningen som skedde i början
av terminen. Alla åtgärdsprogram läggs in i PMO, det dokumentationssystem som delas av
rektor och elevhälsa, samt i Unikum, (det dokumentationssystem som delas av elev, personal)
och som är kopplad till eleven och elevens vårdnadshavare. Detta görs numera med
systematik, något som varit haltande tidigare. Arbetet med att undervisande lärare, mentorer
och EHT samarbetar kring att åtgärdsprogram görs har precis påbörjats. Detta arbete
underlättas numera genom bokningsbara tider, där elevhälsa, resursteam och pedagoger kan
mötas för att gemensamt diskutera elevers kunskapsutveckling.
Utvecklingsarbete
I utvecklingsarbetet som skolan startat det här läsåret har skolan identifierat bland annat
förbättringsområdet ”Nå alla elever”. Utvecklingsarbetet innebär att alla arbetslag och all
personal arbetar med att sätta upp SMART-mål som syftar till att nå alla elever i
undervisningen. Detta för att likrikta arbetslagens arbete så att medlemmarna utvärderar och
har samma mål samt att varje lärare utvecklar sin undervisning.
Det övergripande målet för utvecklingsarbetet är ”Hög måluppfyllelse kopplat till skolans
SALSA-värde”. Under höstterminen 2021 ska all personal arbeta med de utvecklingsområden
som identifierats. Skolans rektorer, EHT, ledningsgrupp och utvecklingsgrupp har till
uppgift att implementera arbetet och göra alla delaktiga i processen.
En stor del av det arbetet innefattar att all personal utifrån sin profession arbetar för att nå
alla elever som hen möter och utvecklar dem så långt som möjligt i deras
kunskapsutveckling. Skolan arbetar därför med extra anpassningar och särskilt stöd vid alla
möten. Arbetslagen har satt upp var sitt mål som utgår ifrån fokusområdet. All personal har
utifrån arbetslagsmålet satt upp ett individuellt mål som följs upp på medarbetarsamtalet.
Detta arbete är nu i en implementeringsfas och skolan arbetar parallellt med de gamla
rutinerna och övergången till de nya. Detta innebär även arbete med omställning kring det
särskilda stödet. Målsättningen är att utvecklingsplanen är färdig i början av vårterminen
2022 och att alla rutiner samt arbetsgångar ska ha gåtts igenom i alla arbetsgrupper och vid
gemensamma forum som APT och studiedagar. Det parallella arbetet beräknas vara avslutat
till årsskiftet 2021/22.
I början av höstterminen 2021 hade skolan en genomgång med personalen om hur
organisationen för extra anpassningar och särskilt stöd är organiserad (se schema bilaga 3)
och personalen fick lämna synpunkter på dokumentet.
Skolledning tog under terminens första veckor fram ett utkast för dokumentet ”Anmälan till
EHT och rektor” och ”Arbetsgång för elev som riskerar att inte nå målen” (se bilaga 1 och
2). Dokumenten har diskuterats och förbättrats vid EHT möten. De presenterades även för
all personal vid APT den 13 oktober 2021.
Via ledningsgruppen/arbetslagsledarna har det under terminen hållits genomgångar för
arbetslagen om arbetet med det särskilda stödet. Personalen har då fått information om
arbetsgången på EHT, kartläggning av behov, organisation av resurser samt diskussioner om
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särskilt stöd på gruppnivå i alla klasser. Frågor och synpunkter har genom arbetslagsledarna
nått skolledningen som tagit det vidare till EHT mötena för diskussion.
Utvärdering sker på flera olika plan i verksamheten för att se till så kunskapsresultaten ökar.
De extra anpassningar utvärderas på gruppnivå i arbetslaget och på individnivå med
mentorerna. Syftet med de extra anpassningarna är att det ska ge resultat så att fler elever får
extra anpassningar i klassrummet så att färre elever behöver särskilt stöd. Genom skolans
kartläggning av elever i behov av stöd har de fått kunskap om hur många elever som har
behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Mentorn har en central roll för eleven så
därför utvärderas åtgärdsprogram med mentor tillsammans med EHT.
Genom ledningsgruppen, där medlemmarna är arbetslagsledare, utvärderas arbetslagsmålen
och det säkerställs att arbetet med bland annat extra anpassningar i klassrummet utvecklas.
Arbetslagsmålen redovisas på APT och enkäter genomförs med frågor som syftar till att
kartlägga och utvärdera arbetet kring det särskilda stödet, för att ge skolledning kunskap om
hur arbetet ska utvecklas ytterligare.
Åtgärderna som beskrivits i detta dokument har börjat implementeras under höstterminen
2021 och det är svårt att i ett så tidigt skede utvärdera dem fullt ut. Skolan har dock sett en
förbättring i fråga om att ha kontroll över vilka elever som har och är i behov av särskilt
stöd. Personalen har också börjat använda blanketten ”Anmälan till EHT och rektor”. EHT:s
arbete är fortfarande inte helt i fas med den tilltänkta arbetsgången men har kunskap om
vilka elever som har behov av särskilt stöd och att alla elever som behöver det har
åtgärdsprogram,
Skolan kommer att utvärdera arbetsgången, anmälan till EHT och rektor och arbetet i
arbetslaget på terminens APT möten genom enkäter. Skolan kommer även genom
arbetslagsledarna ställa utvärderande frågor till arbetslagen. Utvärderingarna syftar till att ta
reda på hur arbetet ska gå vidare och om något behöver förtydligas ytterligare.
Planeringen framöver är att i januari vara klar med en plan för utvecklingsarbetet i
fokusområdet ”Nå alla elever”. Utvecklingsplanen kommer sträcka sig över tre år och
kommer att utveckla verksamheten organisatoriskt så att eleverna på Ytterbyskolan ska få den
undervisning och stöd som de har rätt till. Alla rutiner och arbetsgångar ska också vara klara
i januari 2022.
Bedömningen görs att bristerna, genom dessa åtgärder, kommer vara avhjälpta helt under
vårterminen 2022. Utvärderingar av arbetet kommer att ske löpande på arbetslagstid, EHT
och APT under läsåret för att säkerställa implementeringen av de olika processerna.
Bilagor:
1. Anmälan till EHT och rektor
2. Arbetsgång för elev som riskerar att inte nå målen
3. Organisation extra anpassningar och särskilt stöd
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Arbetsgång för elev som riskerar att inte nå målen
Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en
elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de
kunskapskrav som minst ska uppnås, ska detta anmälas till rektorn. Detsamma gäller om det finns särskilda skäl att anta att
anpassningar inte skulle vara tillräckliga. Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av
särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. Samråd ska ske med elevhälsan, om det
inte är uppenbart obehövligt. Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd.
3 kap 8 § Skollagen (2010:800)

Om en elev på Ytterbyskolan befaras att inte nå kunskapskraven bör arbetsgången
se ut så här:
1. Aktuell elev diskuteras med kollegorna; inom arbetslaget, med ämneslärare
och mentor. Ansvarig lärare gör extra anpassningar i sin undervisning utifrån
varje elevs förutsättningar och behov inom ramen för ordinarie undervisning.
De extra anpassningarna dokumenteras av undervisande lärare under ”extra
anpassningar” i elevens individuella utvecklingsplan i Unikum. Avisering till
alla undervisande lärare går ut.
2. Undervisande lärare utvärderar kontinuerligt de extra anpassningarna för att
se om de nått önskad effekt. Riskerar eleven fortfararende att inte nå målen
intensifieras de extra anpassningarna. Undervisande lärare vänder sig till
ämneskollegor och mentor för att få stöd i utarbetandet av de intensifierande
extra anpassningarna samt använder sig av metodbanken i Levla.
3. Första lagmötet i månaden avsätts tid för att utvärdera de extra
anpassningarna med hjälp av kollegorna i arbetslaget.
4. Om eleven trots intensifierande extra anpassningar, riskerar att inte uppnå
kunskapskraven, anmäler ämneslärare detta till rektor. Anmälan sker med
blanketten ”Anmälan till rektor” till mailgruppen YT EHT. Innan anmälan
skickas bör mentor vara konsulterad.

5. Inför möte med EHT sammanställs de anmälningar som inkommit under
veckan med hjälp av en lista i PMO. Listan sammanställs av kurator. Endast
ärenden som anmälts via blanketten kommer att lyftas på EHT-mötet.
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Arbetsgång för elev som riskerar att inte nå målen

6. Ärendet lyfts på EHT. Mötesanteckningar skrivs på enskild elev i elevakten i
PMO under mötet. Beslut med tillhörande information skickas vid mötets slut
till berörda med YT EHT som kopia.

7. Anmälan scannas in i PMO. En ofullständigt ifylld anmälningsblankett skickas
tillbaka till anmälaren för påfyllning av information.

8. Genomgång av ärendet i elevhälsoteamet.

9. En pedagogisk kartläggning utarbetas i samarbete mellan ämneslärare,
mentor och elevhälsa på de bokningsbara tider som finns tillgängliga på
onsdagar. EHT är ansvarig sammankallande.

10. Utifrån information som framkommer i pedagogisk kartläggning beslutar
Rektor om Utredning av en elevs behov av särskilt stöd

11. Specialpedagog utför en pedagogisk utredning. Rektor beslutar om
åtgärdsprogram eller inte.

12. Åtgärdsprogram upprättas i samarbete emellan EHT och undervisande lärare

13. Åtgärdsprogram utförs, följs upp och utvärderas i samarbete mellan EHT och
undervisande lärare

14. Åtgärdsprogram avslutas
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Anmälan till EHT och Rektor
-

Om att en elev kan vara i behov av särskilt stöd

-

Om social och/eller medicinsk oro för elev

-

Om hjälp med studiero för klass/grupp

Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, uppgifter från lärare, övrig
skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev
inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska detta anmälas till rektorn. Detsamma gäller om
det finns särskilda skäl att anta att anpassningar inte skulle vara tillräckliga. Rektorn ska se till att elevens behov av
särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i
sin skolsituation. Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt. Om en utredning visar att
en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd.
3 kap 8 § Skollagen (2010:800)

Akut? Kontakta EHT direkt
Elevens namn

Klass

Namn på mentor

Namn på anmälaren

Risk finns för att inte uppnå
de lägsta kunskapskraven
JA
NEJ

Datum

Vårdnadshavaren/arna är informerade
JA
NEJ

Social och/eller medicinsk oro
Social

Medicinsk

Brist på studiero i klass eller
grupp
JA
NEJ

Markera med ett kryss framför de ämne där det befaras att kunskapskraven inte nås:
Bild
Biologi
Engelska
Fysik
Geografi
Idrott och hälsa
Hem- och konsumentkunskap
Historia
Kemi
Elevens totala frånvaro i procent

Musik
Modernt språk:
Religionskunskap
Samhällskunskap
Slöjd:
Svenska
Svenska som andra språk
Teknik

Frånvaro totalt i ämne

Frånvaro totalt

Fylls i om Risk att inte nå kunskapskraven och/eller
social/medicinsk oro är ifylld

Beskriv de insatser som gjorts vid problematisk frånvaro

Extra anpassningar är
utvärderade och finns

Ja

Nej, på grund av följande:

HT-21
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dokumenterade i Unikum
Bakgrund till anmälan (anmälan enligt 3 kap 8 § Skollagen (2010:800)
För undervisande lärare: Beskriv orsaken till anmälan till EHT och rektor, ange t.ex. vilka
kunskapskrav samt vilka förmågor du upplever att eleven har svårigheter med eller vad som
fungerar och vad som inte fungerar i studieron på lektioner.
För mentor: Beskriv elevens skolsituation och orsak till anmälan till EHT och rektor alternativt
klassens/gruppens problem med studiero och på vilka lektioner som det eventuellt fungerar.

Beskriv övriga insatser som gjorts kring eleven/klassen/gruppen
(kontakt med elev, vårdnadshavare och/eller EHT)

Blanketten skickas via mail till gruppen YT EHT och elevens mentor. Rektor samråder med
elevhälsan och ansvarar för att en utredning genomförs skyndsamt.

HT-21
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Systematiskt kvalitetsarbete läsår 2020/2021 – Uppföljningsrapport 3 kunskaper, betyg och bedömning (Dnr KS2021/1321-1)
Sammanfattning
Skollagen ställer krav på att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla
utbildningen.
I Kungälvs kommun har kvaliteten i verksamheten historiskt följts upp vid tre tillfällen
under läsåret med utgångspunkt från målen i aktuella läroplaner. Aktuell rapport fokuserar
på målområde ”Kunskaper, utveckling och lärande” samt ”Betyg och bedömning”.
Juridisk bedömning
Enligt kap.4 § 3 skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå
systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.
Bakgrund
Skollagen kräver att huvudmannen följer upp, utvärderar och utvecklar verksamheten så att
de nationella målen och kvalitetskraven uppfylls. Grundläggande i huvudmannens
ansvarstagande är att utbildningen motsvarar skollagens krav på kvalitet, är likvärdig och att
utbildningen förankras i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
Verksamhetens bedömning
I rapporten redovisas elevernas kunskapsutveckling med en efterföljande analys av
kunskapsläget i de olika verksamheterna.
På grund av Covid-19 har inte några nationella prov genomförts under läsåret 2020/2021
och inte heller under senare delen av vårterminen 2019/2020. Detta innebär att rapporten
fokuserar något mer på betygsresultat än tidigare år. Resultat av nationella prov 2015-2019
redovisas dock i en bilaga till rapporten. Detta har sin grund i kommunstyrelsens beslut (KS
§ 176/2021) gällande uppdrag om fördjupad analys av elevernas studieresultat i kommunens
skolor (Dnr KS2021/0943). Denna redovisning fyller även en roll inom kommunens
systematiska kvalitetsarbete, inte minst utifrån att nationella prov väntas återupptas
kommande läsår.
Den statistik som presenteras i rapporten kommer om inget annat anges från
Skolverket/SCB bortsett från uppgifter 2021 som kommer från kommunen.
ADRESS

KOMMUNKANSLIET

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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Årets rapport är den sista i nuvarande format. Från 2022 kommer en ny struktur för
uppföljning av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete införas. Mer information om den
nya strukturen återfinns i det avslutande kapitlet i rapporten.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet har koppling till kommunstyrelsens resultatmål:
-

Kommunens verksamheters kvalité och hushållning ska hävda sig väl i jämförelse med
landets bästa kommuner
Alla barn och elever vistas i en trygg och säker pedagogisk miljö
Alla förskolebarn är efter avslutad förskola väl förberedda att börja grundskola
Vuxenutbildningen bidrar till livslångt lärande och Sveriges lägsta arbetslöshet

Uppföljningsrapporterna av de nationella målen är tänkt att ligga till grund för politikens
prioriteringar och målformuleringar för skolväsendet i Kungälv. De utvecklingsområden
som identifieras i uppföljningsrapporten lyfts in, i den mån de är relevanta för de
kommunala politiska målen, som aktiviteter i sektorns verksamhetsplan.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Skolas systematiska kvalitetsarbete inkluderas i Agenda 2030 och målet ”God Utbildning för
alla.”
Målet ska säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja
livslångt lärande för alla.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Enligt Kungälvs kommuns styrmodell, ” Modell för styrningen i Kungälvs kommun – Från
demokrati till effekt och tillbaka”, består den kommunala verksamhetens styrning av två
delar: politisk målstyrning och förvaltningens verksamhetsstyrning. Kvalitetsrapporten kring
”kunskaper, betyg och bedömning” handlar om den sistnämnda av de två delarna i
styrmodellen då kravet på kvalitetsarbete utifrån de nationella målsättningarna kommer från
statlig styrning genom skollagen.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Det systematiska kvalitetsarbetet syftar till att skapa en kvalitativ och likvärdig utbildning för
alla barn och elever i Kungälvs kommun. Genom en årlig elevenkät i grundskolans årskurs 2,
5, 9 och gymnasieskolans årskurs 2 lyfts elevernas perspektiv på sin utbildning in i det
samlade underlaget.
Ekonomisk bedömning
Framtagandet av rapporten och förslaget till beslut har ingen ekonomisk påverkan för
kommunen.
Förslag till beslut
1. Informationen antecknas till protokollet.
2. Uppdraget (KS § 176/2021) avseende redovisning av och med fördjupad analys
av elevernas studieresultat i kommunens skolor (Dnr KS2021/0943) anses
genomfört.
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1. Inledning
Detta är den tredje redovisningen för 2021 av Kungälvs kommuns systematiska kvalitetsarbete. I denna
rapport är det huvudsakliga fokuset kunskaper, betyg och bedömning. I rapporten så redovisas och
analyseras elevernas kunskapsutveckling i olika skolformer, samtidigt som kommunens och de
enskilda skolornas utvecklingsarbete presenteras övergripande.
På grund av Covid-19 har inte några nationella prov genomförts under läsåret 2020/2021 och inte
heller under senare delen av vårterminen 2019/2020. Detta innebär att rapporten fokuserar något mer
på betygsresultat än tidigare år.
Resultat av nationella prov 2015–2019 redovisas dock i en bilaga till denna rapport. Detta har sin
grund i kommunstyrelsens beslut (KS § 176/2021) gällande uppdrag om fördjupad analys av elevernas
studieresultat i kommunens skolor (Dnr KS2021/0943). Redovisningen av detta uppdrag fyller en roll
inom kommunens systematiska kvalitetsarbete, inte minst utifrån att nationella prov kommer att
återupptas kommande läsår.
Den statistik som presenteras i rapporten kommer om inget annat anges från Skolverket/SCB bortsett
från uppgifter för läsåret 2020/2021 som kommer från kommunens egen statistik.
Årets rapport är den sista i nuvarande format. Från 2022 kommer en ny struktur för uppföljning av
huvudmannens systematiska kvalitetsarbete införas. Mer information om den nya strukturen finns i
det avslutande kapitlet i denna rapport.

2. Förskoleklassen
Nationellt kartläggningsmaterial
Ett nationellt kartläggningsmaterial kring matematiskt tänkande, språklig förmåga och medvetenhet
blev obligatorisk att använda från 1 juli 2019. Samtidigt förtydligades skollagen med en garanti för
tidiga insatser (3 kap. 4 § skollagen).
Kartläggningsmaterialet har fungerat väl inom Kungälvs kommun och materialet är uppskattat av
lärarna, även om det är ett förhållandevis omfattande material. Utmaningen är att följa upp effekterna
av kartläggningsmaterialet på lång sikt. Kartläggningsmaterialet tycks ha god effekt i förskoleklass,
genom att förskoleklasserna sätter in stödinsatser utifrån kartläggningen, men det är inte lika självklart
vilken effekt som materialet har för arbetet senare i grundskolan.
Det vanligaste sättet som skolorna arbetar med kartläggningsmaterialet är att det genomförs på hösten
och därefter sätts stödinsatserna in för elever som behöver det under vårterminen. En utmaning är att
kunna sätta igång kartläggningen så snart som möjligt under höstterminen, för att så snart som
möjligt efter detta kunna sätta in stödinsatser.
Övergångar mellan skolformer
I Kungälvs kommun finns det en tydlig plan för hur övergångar mellan skolformer ska ske. Bland
annat finns det rutiner för vilket material som ska överlämnas, vilka möten som ska hållas och hur
specialöverlämningar ska genomföras för elever som är i behov av stödinsatser. Samtidigt finns
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utvecklingsmöjligheter. Till exempel kan överlämningen mellan förskoleklassen och grundskolan
stärkas ytterligare.
En svårighet kring övergångar är att det inte alltid är klart vilken grundskola som en elev kommer att
börja på efter förskoleklassens slut. Det kan till exempel handla om vårdnadshavare som inte gjort ett
aktivt val i skolvalet och där man relativt sent får information om vad som blir mottagande skola.
Tydligare progression
Utbildningen i förskolan och förskoleklassen har över tid fått ett tydligare kunskapsfokus, till exempel
i samband med att läroplanen för förskolan reviderades och förskoleklassen fick ett eget kapitel i
läroplanen. Detta har haft en positiv effekt på elevernas kunskapsutveckling, till exempel genom att ett
kunskapsinnehåll kan börja introduceras i förskolan respektive förskoleklassen redan innan eleven
börjar grundskolan. Ett problem kan dock vara om eleverna möter ett alltför liknande
kunskapsinnehåll i förskolan och förskoleklassen som man sedan gör i grundskolan, utan att det blir
tillräcklig progression i kunskapsinnehållet, det vill säga att kunskapsinnehållet successivt blir mer
utmanande för eleven. Ett viktigt utvecklingsområde är därför att stärka den röda tråden pedagogiskt
genom dessa skolformer. I detta arbete spelar överlämningen mellan de olika skolformerna en viktig
roll.
Så här går vi vidare
 Fortsatt arbete med kartläggningsmaterialet, med fokus på att så tidigt som möjligt under läsåret
genomföra kartläggningen och sätta in lämpliga stödåtgärder.
 Fortsatt utveckling av övergångar mellan förskolan, förskoleklassen och grundskolan.

3. Fritidshemmet
Behörighet
Lärarbehörighet är viktigt för alla skolformer och så även för fritidshemmet. I fritidshemmen kan det
finnas personal med olika bakgrunder – personal som är utbildade lärare i fritidshemmet utifrån den
nya lärarutbildningen, fritidspedagoger med en äldre fritidspedagogutbildning, som i vissa fall ger
behörighet i grundskoleämnen men i andra fall inte. Även annan personal utan specifik pedagogisk
utbildning kan arbeta i fritidshemmet.
Det är särskilt tydligt för fritidshemmet att det finns ett samband mellan utbildad personal och
möjlighet till en kvalitativ undervisning. Utbildad personal gör det även enklare att rekrytera annan
personal med pedagogisk utbildning.
Här nedanför finns statistik över andelen personal med pedagogisk högskoleexamen i fritidshemmet.
Kungälv ligger något lägre än riksgenomsnittet.
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Thorildskolan
Under läsåret har Thorildskolan arbetat med att hitta en bättre balans mellan anpassningar på
individnivå och gruppnivå utifrån perspektivet att kunna se behoven för alla elever. Man arbetar
medvetet med att tydliggöra vilka elever som behöver anpassningar på individnivå och i sådana fall vid
vilka tillfällen. Målet är att öka den tid som undervisningen bedrivs gemensamt i grupp för flera eller
alla elever.
Thorildskolan arbetar även med att öka samarbetet mellan undervisning i ämnen och ämnesområden,
bland annat eftersom flera elever i grundsärskolan läser en kombination av dessa. I samband med detta
arbetar man även med skolans lokaler för att underlätta för ett sådant samarbete. Man gör även en
översyn över vilka elever som skulle kunna få hela eller delar av sin undervisning integrerat i
grundskolan.
Under läsåret har man även arbetat med gemensamma utemiljöer för grundsärskolan och grundskolan
för att stärka kopplingen mellan de båda skolformerna.

Sandbackaskolan
Sandbackaskolan pekar precis som Thorildskolan på vikten av flexibilitet i grundsärskolan. Inom
grundsärskolan finns elever med väldigt olika förutsättningar, vilket innebär att klassernas
sammansättning ändras varje år när gamla elever lämnar och nya elever kommer till. Psykisk
problematik och andra funktionsnedsättningar påverkar undervisningen. Detta styr i hög grad vilket
utvecklingsarbete som kan bedrivas och hur det ska tillämpas praktiskt i klassrummet.
Under året har personal från grundsärskolan deltagit i Sandbackaskolans generella utvecklingsarbete
kring kooperativt lärande och därefter använt delar av detta för grundsärskolan. Detta har varit en
utmaning men samtidigt gett resultat.
Även Sandbackaskolan arbetar med social integrering mellan grundsärskolan och grundskolan, till
exempel genom att eleverna från de olika skolformerna får vistas i samma lokaler och områden inom
skolan. Man har även haft ingående diskussioner om integrering i grundskolan för enskilda elever
under året.
Kullens skola
Kullens skola har under året omorganiserat sin grundsärskola, i syfte att behålla och rekrytera personal
med lämplig utbildning och erfarenhet för arbetet i grundsärskolan. Gruppen består idag av en
speciallärare och fyra elevassistenter. Ytterligare en elevassistent kommer att anställas.
Rektor pekar i sina analyser på att personalförsörjningen till grundsärskolan är sårbar, på det viset att
det kan vara svårt att ta in vikarier eller lärare från andra skolformer om det saknas personal en
enskild dag eller vecka. På Kullens skola finns träningsskolan som är en skolform inom
gymnasiesärskolan med elever som kräver mycket resurser och kunskap för att hanteras på bästa vis.
Personalen är därför en nyckelfråga.
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Rektor pekar i sin redovisning på att det finns många gemensamma utvecklingsområden både för
grundskolan och grundsärskolan. Till exempel är arbetet med ökad trygghet och studiero och
förbättrat samarbete i personalgruppen något som är aktuellt för båda skolformerna.

Så här går vi vidare


Stärka grundsärskolans förmåga att utmana varje elev. Diskussioner behöver fortsätta på
individnivå ute på skolorna om integrering, både om att läsa integrerat i grundskolan eller att läsa
en kombination mellan ämnen och ämnesområden.



Förstärkning av arbetet med särskilt stöd i grundsärskolan. Grundsärskolan är redan en skolform
som ger mycket stöd till eleven, men skolorna behöver förbättra sin förmåga att bedöma om
eleven kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås och utifrån detta fatta beslut om
särskilt stöd och åtgärdsprogram i de fall där det behövs.



Ökat arbete med digitala hjälpmedel. Personalen i grundsärskolan är mycket kunniga i
kommunikation via bilder och tecken, men fler digitala hjälpmedel behöver användas och
implementeras i undervisningen.

9
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Kärna skola är en av flera skolor som identifierat att särskilda undervisningsgrupper och enskilda
undervisning tydligare behöver inriktas på att få eleverna att återgå till undervisning i ordinarie
undervisningsgrupp.
Strukturer och resursfördelning
På flera F6-skolor, till exempel Kullens skola, bedrivs ett utvecklingsarbete kring organisering av
klasser, årskurser och arbetslag. Ett antal skolor har även genomgått omorganisationer under läsåret.
De skolor som har ett mindre elevantal betonar det kontinuerliga arbetet med att omfördela resurser
inom skolan. Hålta skola lyfter fram att man behöver bli bättre på att hitta en flexibilitet i
resurserfördelningen så att resurserna bättre fördelas till de elever som behöver dem mest.
Svenska som andraspråk
Flera skolor, till exempel Klöverbackens och Olseröds skolor, har sett att svenska som andraspråk är
ett ämne där resultaten behövas förbättras. Detta gäller även för resultaten i detta ämne i kommunen i
stort. Fontinskolan beskriver bland annat hur man utvecklar ett språkstödjande arbetssätt gentemot
elever som är nyanlända eller annars läser svenska som andraspråk.
Jämställdhet
Flera skolor har även identifierat jämställdhet som en utmaning när det gäller studieresultat utifrån
kön, till exempel på Kode skola och Tunge skola. Fokus för jämställdhetsarbete är på flera skolor att
öka pojkars motivation för skolarbetet och att samtidigt stärka flickors tilltro till sin egen förmåga.
För pojkar kan det handla om förbättrade resultat i svenska och matematik, medan det för flickor kan
röra sig om att stärka de muntliga delarna i engelska.
Kompetensutveckling av personal
Kontinuerlig kompetensutveckling av personalen är en viktig del i många F6-skolors utvecklingsarbete,
bland annat hos Diseröds skola. Inriktningen på kompetensutvecklingen kan vara kooperativt lärande,
ledarskap i klassrummet eller bedömning och betygssättning. Flera skolor har även sett att man
behöver stärka det kollegiala lärandet. På Sparråsskolan gör till exempel lärarna löpande besök i
varandras klassrum. Ytterbyskolan betonar som en av flera skolor vetenskap och beprövad erfarenhet
som grund för kompetensutvecklingen.
Så här går vi vidare






Det pedagogiska utvecklingsarbetet kommer att fortsätta kring ledarskap i klassrummet och
kooperativt lärande. Det är centralt att hålla i och hålla ut i relation till detta långsiktiga
utvecklingsarbete.
Fortsatt utveckling av elevhälsoarbetet med inriktning på de främjande och förebyggande
insatserna. En viktig del i detta är att öka samarbetet mellan lärare och elevhälsans
professioner.
Satsningar på kompetensutveckling och kompetenshöjande arbete fortsätter ute på skolorna
och är en nödvändig del för att stärka de utvecklingsprojekt som är pågående.

6. Grundskola årskurs 7–9
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Pågående utvecklingsarbete
Utvecklingsarbetet ser olika ut på kommunens grundskolor för årskurs 7–9, även om vissa frågor är
gemensamma. Här nedanför sammanfattas de viktigaste områdena från skolornas utvecklingsplaner
när det gäller kunskap, betyg och bedömning.
Thorildskolan
På Thorildskolan särskiljer sig några ämnen och sticker ut positivt, som hemkunskap och bild.
Hemkunskapen följer sina elever från åk 6 och upp till åk 9. I det ämnet ses en tydlig progression hos
eleverna. De har god relation med läraren och vet vad som förväntas av dem. I bild arbetar läraren
normkritiskt och med elevens egen progression utifrån elevens förutsättningar. Mycket anpassningar
genomförs även på gruppnivå. Ämnen med lägre resultat och lägre meritvärden på skolan är
matematik, idrott, NO och SO. Rektor kommer att ha uppföljande samtal med personalen inom dessa
ämnen för att ytterligare kunna analysera vad detta beror på.
Skillnader mellan pojkar och flickor följer de resultat som går att se generellt i landet och kommunen.
På Thorildskolan är diskussionerna och utvecklingsarbetet inriktat på hur man bemöter pojkar och
flickor i klassrummet och hur detta kan påverka elevernas resultat.
Munkegärdeskolan
På Munkegärdeskolan var det under vårterminen 55 procent killar och 45 procent tjejer. Pojkar har
lägre betyg och därmed sämre meritvärde än tjejer. Skolan utmärker sig genom att tjejerna har mycket
goda resultat i jämförelse medan andra skolor, medan pojkarna har sämre. Munkegärdeskolan arbetar
medvetet med att analysera resultaten och sätta in åtgärder utifrån detta. Man betonar vikten av
individuella anpassningar på individ- och gruppnivå, något som man bland annat arbetar med i de
praktiskt-estetiska ämnena där resultaten är något bättre än för andra ämnen.
Munkegärdeskolan kommer under det kommande läsåret även att fortsätta sitt utvecklingsarbete kring
kooperativt lärande, med kompetensutveckling för lärarna i syfte att skapa en bättre måluppfyllelse för
eleverna.
För att skapa en bättre relation mellan skola och hem har Munkegärdeskolan även påbörjat ett
utvecklingsarbete kring sina utvecklingssamtal. En del av arbetet består av intervjuer mellan mentorer
och vårdnadshavare om vårdnadshavarnas förväntningar på skolan.
Ytterbyskolan
Ytterbyskolans rektor beskriver i likhet med övriga högstadieskolor att det är skillnad i måluppfyllelse
mellan flickor och pojkar. Måluppfyllelsen för nyanlända elever är låg i alla ämnen och
måluppfyllelsen i stort behöver öka på skolan.
På skolan har man arbetat med främjande insatser som lektionsstruktur och kooperativt lärande samt
förebyggande insatser som trygghetsenkäter och resultatinsamling. Skolan har även arbetat med
åtgärdsprogram, resursteam och resurstid.
Identifierade prioriterade orsaker på processnivå för att förklara skolans resultat är bland annat brist
på kvaliteten i och utformningen av undervisningen så att den når och utvecklar alla elever. Man
bedömer även att det finns brister i kopplingen mellan mötesinnehåll och arbetet med elevernas
24

2020/2021 – Uppföljningsrapport 3 - kunskaper, betyg och bedömning - KS2021/1321-1 Systematiskt kvalitetsarbete läsår 2020/2021 – Uppföljningsrapport 3 - kunskaper, betyg och bedömning : Uppföljningsrapport 3 Kunskaper betyg och bedömning

måluppfyllelse. På strukturnivå identifierar man en brist i organisationens kontinuitet att genomföra,
hålla i, utvärdera och slutföra processerna.
Planerade utvecklingsinsatser för att nå alla elever är bland annat fokus på extra anpassningar och
särskilt stöd samt arbetet med reviderade kursplaner inför 2022.

Så här går vi vidare
För grundskolorna årskurs 7–9 bedrivs ett resultatarbete under rubriken ”Alla ska lyckas”, bland annat
med fokus på Kungälvs kommuns SALSA-värden, likvärdig bedömning och implementering av de nya
kursplanerna under 2022.
Nya målsättningar för läsåret 21/22 för grundskolorna årskurs 7–9 kommer att vara:




Högre meritvärde för elever 7–9.
Ökad trygghet och studiero i årskurs 7–9.
Jämnare och bättre resultat för flickor och pojkar – ett medvetet arbete med att minska
skillnaden i betygsresultat utifrån kön, genom att stärka både pojkar och flickors
kunskapsutveckling.

7. Arbete mot upprepad eller längre frånvaro
Den 1 juli 2018 blev det obligatoriskt för grundskolor att kartlägga problematisk frånvaro och
rapportera kontinuerligt till huvudmannen.
”Med problematisk frånvaro avser utredningen frånvaro i sådan omfattning att frånvaron riskerar
att ha negativ inverkan på elevens utveckling mot utbildningens mål. Det här innefattar all
frånvaro, det vill säga både giltig och ogiltig frånvaro samt sammanhängande och upprepad
frånvaro” 1.
Stödenheten fick i uppdrag under läsår 18/19 att följa upp skolornas problematiska frånvaro vid tre
tillfällen under läsåret. Uppföljningen har fortsatt under läsåret 19/20 och 20/21 och grundskolorna
har även då rapporterat in elever med upprepad eller längre frånvaro vid tre tillfällen per läsår. Av
rapporteringen har man kunnat utläsa om en elev förekommer i flera perioder. Parallellt med detta
har Skolverket under våren 2021 begärt in statistik om frånvaro utifrån delvis andra kategorier. Av
utrymmesskäl presenteras enbart statistiken kring frånvaro som har skickats in till Skolverket.
I tabellen på nästa sida finns uppgifter om antalet elever i förskoleklass och grundskola som har
ogiltig frånvaro under höstterminen 2020 över en viss procentandel. Här kan vi se att det sammanlagt
är 144 elever som kan anses ha upprepad och längre frånvaro utifrån den statistik som Skolverket
efterfrågat.
När man tittar närmare på uppgifterna kan man se att den upprepade eller längre frånvaron är
betydligt högre i årskurs 7–9 än tidigare i grundskolan. Frånvaron ökar också successivt under de
1

Definition av begreppet ”problematisk frånvaro” som används här är hämtat ur Saknad, SOU 2016:94, s. 21;
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senare åren i grundskolan och är som högst i årskurs 9. Den största andelen av de elever som har
upprepad och längre frånvaro har mellan 5 och 14 procents ogiltig frånvaro.
5–14 procents frånvaro
Förskoleklass
Åk 1
Åk 2
Åk 3
Åk 4
Åk 5
Åk 6
Åk 7
Åk 8
Åk 9
Totalt

30 procents frånvaro
eller mer

15–29 procents frånvaro
5
4
2
0
2
4
6
17
21
44
106

2
1
0
0
0
0
0
5
8
11
27

0
0
0
0
1
0
0
1
6
3
11

Stödenheten betonar i sina rapporter att elever som har upprepad eller längre frånvaro är komplexa
fall. Orsakerna är ofta psykisk ohälsa eller funktionsnedsättningar. För att motverka frånvaron krävs
omfattande samverkan kring eleven. Det kan handla om samverkan med familjen, socialtjänsten, BUP,
barn- och ungdomsmedicin, habiliteringen eller primärvården. Stödenheten har även samverkan med
Familjehusen Klippan inom ramen för SIMBA, Samverkan i Mellersta Ale och Bohuslän.
Stödenheten lyfter också fram vikten av ett främjande och förebyggande arbete, där man redan på ett
tidigt stadium uppmärksammar tecken på ett en elev är i behov av stöd. Ju tidigare detta kan fångas
upp, desto tidigare kan man också sätta in insatser. På det viset kan man för många fall undvika att
frånvaron blir upprepad eller längre.
Under läsåret har stödenheten haft ett antal utvecklingsområden i relation till frånvaro som
presenteras här nedanför.
Utveckling av rutiner och dokumentation
Under läsåret har utvecklingsarbetet kring rutiner och dokumentation fortsatt. Det har till exempel
tagits fram utförliga mallar för skolans anmälan av frånvaro till huvudmannen. Rutinen för att främja
närvaro och motverka frånvaro har även lagts in som en del av kommunens skolpliktsrutin. Utifrån
detta har kvaliteten på rapporteringen till huvudmannen ökat och kopplingen till skolpliktsarbetet
stärkts.
Närvaroteamet
Under läsåret har stödenheten arbetat med att utveckla närvaroteamet som startades upp under
föregående läsår. Närvaroteamet består av en specialpedagog, en kurator och en lärarassistent som alla
arbetar tillsammans. Teamet kan kopplas in när skolorna trots närvaroutredningar och
handlingsplaner upplever att man behöver mer stöd. Stödenheten bedömer om närvaroteamet kan
sättas in och samråder med skolan och vårdnadshavare om lämpliga insatser. Efter att närvaroteamet
genomfört sina insatser får teamet en mer långsiktigt stödjande funktion gentemot skolan.
Så här går vi vidare
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Stödenhetens utvecklingsområden kring frånvaro under det kommande läsåret kommer vara att
fortsätta utvecklingsarbetet med rutiner/dokumentation och arbetet med närvaroteamet. Fokus
kommer att lägga på det främjande och förebyggande arbetet.

8. Gymnasieskola
Målformulering läroplan för gymnasieskolan (Gy11) kap 2.1
Det är skolans ansvar att varje elev
 på ett nationellt yrkesprogram inom gymnasieskolan ges möjlighet att uppnå kraven för en
yrkesexamen som innebär att eleven har uppnått en av branschen godtagbar nivå av
yrkeskunnande för att vara väl förberedd för yrkeslivet,
 på ett nationellt högskoleförberedande program inom gymnasieskolan ges möjlighet att uppnå
kraven för en högskoleförberedande examen som innebär att eleven har tillräckliga kunskaper för
att vara väl förberedd för högskolestudier, eller
 som avslutat ett introduktionsprogram har en plan för och tillräckliga kunskaper för fortsatt
utbildning eller uppnår en förberedelse för etablering på arbetsmarknaden.

Gymnasieexamen och studiebevis
I gymnasieskolan kan man efter fullföljda gymnasiestudier antingen få en gymnasieexamen eller ett
studiebevis. Kraven för att få en gymnasieexamen är bland annat att man har läst 2500
gymnasiepoäng, har godkänt betyg i 2250 av dessa poäng, har ett godkänt gymnasiearbete samt har
godkänt betyg i vissa gymnasiegemensamma kurser. För yrkesprogrammen ställs också krav på ett visst
antal godkända poäng i de programgemensamma kurserna. Studiebevis ges till de elever som har
fullföljt gymnasieskolan men inte har nått kraven för gymnasieexamen.
Statistiken för gymnasieexamen och studiebevis presenteras i denna rapport kopplat till
avgångseleverna på Mimers hus gymnasium, det vill säga de elever som ingår i avgångsklasserna i
årskurs 3. På grund av Covid-19 förlängdes studietiden för att antal elever med efterföljande lovskola
och möjlighet att komplettera uppgifter fram till i början av september 2021. Dessa elever räknas också
in i resultatet för läsåret 2020/2021.
Resultaten från läsåret 2020/2021 visar att 81 procent av alla elever i avgångsklasserna fick en
gymnasieexamen. Detta var en ökning på 6 procentenheter sedan föregående år och tillsammans med
år 2017 det bästa resultatet de senaste sju åren. Resultaten förbättrades under året trots
distansundervisning i samband med Colvid-19. Andelen personer som fått en gymnasieexamen skiljer
sig dock åt mellan olika gymnasieprogram.
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program. Programmen fungerar som en väg till arbetslivet eller som introduktion till gymnasiestudier
på ett nationellt program. De introduktionsprogram som erbjuds på Mimers hus är följande:







Individuellt alternativ
Programinriktat val (IMV)
Språkintroduktion
Yrkesintroduktion – Bilverkstad och Industriteknik
Yrkesintroduktion – Restaurang och livsmedel
Yrkesintroduktion – Vård och Omsorg

Rektor beskriver att resultaten är som förväntade för läsåret. Könsfördelningen mellan de olika
programmen är väldigt ojämn och då alla elever på IM har individuella mål är det svårt att dra
generella slutsatser utifrån statistiken. Antalet elever som gått till nationellt program från övriga
inriktningar på IM är som förväntat. Av de eleverna som hade som mål att bli behöriga så klarade de
flesta det. Dock är det få som gör det under enbart ett års tid. Flera av elevernas mål på IM är
anställningsbarhet och detta når majoriteten av eleverna.
Ett utvecklingsområde som verksamheten identifierar är elever på programinriktat individuellt val
(IMV). I kommunens plan för introduktionsprogram står det att dessa elever skall bli behöriga
skyndsamt och att de ska prioritera det ämnet de saknar godkänt betyg i. Trots detta är det flera elever
som deltar i IMV under flera år. Detta är ett område som man kommer att analysera närmare och vid
behov sätta in åtgärder kring under nästkommande läsår.
Introduktionsprogrammen har haft minimalt med distansundervisning, vilket rektor kan se har
gynnat eleverna. Organisationen har varit sådan att de flesta eleverna möter samma lärare varje dag.
Detta bidrar till trygghet och ger större möjlighet att lära. Arbetslagen har nära samarbete med
elevhälsan och har haft handledning av dem under året. Detta har lett till en ökad kompetens kring
särskilt stöd och extra anpassningar.
De gemensamma framgångsfaktorerna som noterats har varit möjligheterna till att individanpassa. En
annan framgångsfaktor är närvaron. Personalen ser att elever med hög närvaro har enklare att klara
studierna, medan det kan vara svårt att få tillbaka elever som av olika anledningar har perioder med
större frånvaro. Av dessa anledningar kommer skolan att fortsätta med sitt närvaroarbete, både genom
implementering av en gemensam frånvarorutin och genom samverkan med elevhälsan för
introduktionsprogrammen.
Resurstilldelning gymnasieskolan
I förra årets sista rapport om systematiskt kvalitetsarbete fördes ett resonemang om kostnadsbilden för
gymnasieskolan i Kungälv i jämförelse med liknande kommuner. Man konstaterade då att Kungälv
har lägre anslagna resurser både än jämförbara kommuner, Göteborgsregionen och riket.
I diagrammet här nedanför syns kostnadsutvecklingen för Kungälv och de kommuner som
jämförelsen gjordes med i föregående års rapport. Kungälv kvarstår som en kommun som relativt sett
fördelar mindre resurser till gymnasieskolan. Statistiken kommer från Kolada.
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Angående mål 1 om att andelen elever som tar gymnasieexamen efter 3 år ska öka så har den totala
andelen elever med examen ökat 2021 jämfört med föregående år. Resultaten skiljer sig dock mellan
programmen.
Delmålen 1 ABC har genomförts. På grund av pandemin genfördes en förändring i
förstelärarorganisationen och en förstelärargrupp arbetar inte längre med fokusområdet.
Superanvändare och specialpedagoger har implementerat Unikum samt har arbetat brett kring
anpassningar och stöd, både med workshops och med möjligheter till frågestunder kring kollegialt
lärande med fokus på anpassningar och stöd. Gällande 1 D har en plan för studie- och
yrkesvägledsverksamheten tagits fram, men enheten är inte helt klara med arbetsbeskrivningen för
studie- och yrkesvägledare.
Gällande mål 2 om att säkerställa att utbildningen utformas så att eleverna tillförsäkras en skolmiljö
som präglas av studiero och trygghet och en hög närvaro så är arbetet med delmålen påbörjat. Det
finns en tydlig plan för kommande läsår och förstelärare har med det som fokusområde. En
gemensam närvarorutin som gäller från med HT21 är utarbetad.
När det gäller mål 3 om att säkerställa att elevhälsan (inklusive studie- och yrkesvägledare) främst
arbetar förebyggande och främjande så har delmålen uppnåtts. Pandemin har dock medfört att vissa
möten mellan elevhälsan och förstelärargruppen inte kunnat genomföras som vanligt.
Avseende mål 4 om att bättre ta tillvara på digitaliseringens möjligheter har delmålen genomförts
genom utbildningar och workshops för personalen samt att en handlingsplan som gäller från HT21
har upprättats.
Sammanfattningsvis är årets resultat svåranalyserat på grund av omständigheter som skolenheterna levt
med på grund av pandemin. Lärarna och eleverna har fått ställa om och mycket av vardagen har gått
till att förbereda distansundervisning samt kunna växla/vara flexibel när nya direktiv om
närundervisning uppkommit. Flera rektorer funderar kring hur det kommer sig att eleverna har så
pass goda resultat efter ett sådant läsår. Trenden går att även att se nationellt och det är något som
behöver analyseras mera.
Att siffrorna är så höga trots pandemin, beror enligt lärarna på att de arbetat mer elevnära och lagt all
tid på eleverna och undervisningen. En ytterligare orsak kan finnas i lärarnas arbetsformer gentemot
eleverna. Den digitala plattformen har resulterat i tydliga planeringar och genomtänkta lektioner.
Eleven vet i större utsträckning vad som förväntas efter genomgången lektion och vad som kommer
härnäst. Elever som har behövt extra mycket stöd har fått dispens att komma in och ha sin
undervisning i skolan. Läraren har då haft en mer en-till- en-förhållningssätt, vilket är ett arbetssätt för
lärarna att använda sig av även i framtida undervisning.
Det finns elever som haft det svårt med distansarbetet, men ett flertal lärare har sett vissa positiva delar
med en mer digital undervisning. Vissa lärare lyfter att tydlighet och flexibilitet varit extra viktigt
under läsåret. En annan anledning till att eleverna trots pandemin nått så pass goda resultat kan vara
allt det stöd som erbjudits i from av lovskolor, studiestuga och även sommarlovsskola. Många elever
har också fått förlängning av kurser för att hinna ta igen det de missat. Dessa åtgärder kommer att
vara viktiga även efter pandemins slut.
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Det har generellt varit större frånvaro. Lärarna vet att hög närvaro skapar många positiva bieffekter
som högre måluppfyllelse och bättre mående. Elevhälsan har utökat sina samtalstider och haft fler
elevhälsosamtal än tidigare.
När det gäller resursanvändning så har minskade resurser under flera år bidraget till färre personal i
skolan och betydligt snävare prioriteringar från rektorernas sida. Trots detta har resultaten befunnit sig
på ungefär samma nivå, något som är tecken på att undervisningen har utvecklats och kunnat
kompensera för minskade resurser. Minskade resurser har dock medfört att utmaningen är större när
det gäller till exempel arbetet med trygghet och studiero, i och med att det är ett område som gynnats
av hög personaltäthet.

Så här går vi vidare
Nya målsättningar för läsåret 21/22 kommer att vara:


Ökad andel elever som tar examen

Åtgärder för att nå målet kommer vara att utveckla anpassningar och stöd samt utveckling av
mentorskapets och arbetslagets roller. Löpande arbete med Unikum i stödprocessen och för
bedömning ska också ske. En identifierad åtgärd är även att utveckla förstelärarskapet.


Ökade meritpoäng

Målet innefattar åtgärder med att fördjupa och fortsätta utveckla elevhälsans arbete med arbetslagen
samt att organisera lärarlaget så att kommunikationen förbättras. Därutöver ska förstelärare arbeta
främjande och förebyggande för att öka trygghet och studiero utifrån de politiska målen. En grupp
förstelärare arbetar också för att utveckla ledarskapet i klassrummet och det kollegiala lärande på hela
skolan.
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gymnasiesärskolegemensamma ämnena. Flickor har märkbart bättre betyg i estetisk verksamhet medan
pojkar har markant bättre betyg i matematik.
Eftersom få elever avslutar gymnasiesärskolan per år är det svårt att utvärdera resultatet statistiskt. Den
enskilda elevens insats påverkar för mycket. Inventeringen visar till exempel att det finns för få betyg
för att få någon samlad information hur det går i ämnet för en enskild årskurs.
När det gäller skälen till de tydligt ökade medelbetygen så kopplar rektor för Trekungagymnasiet detta
till skolans utvecklingsarbete där man velat åstadkomma en större säkerhet i att bedöma eleverna
utifrån kunskapskraven. Sambedömning är påbörjad för de nationella programmen, i första hand med
lärarna i de gymnasiesärskolegemensamma ämnena.
Utöver arbetet med betyg och bedömning har det också genomförts en studiecirkel kring
gymnasiesärskolans mål med gott resultat. Lärarna har även deltagit i distanskurser med Skolverket.
Kurserna har gett nya insikter kring vikten av kopplingen mellan arbetsplatsförlagt lärande (APL) och
kurs respektive program.

Så här går vi vidare
Inför läsåret 21/22 planeras följande aktiviteter:





Fortsätta kvalitetssäkra bedömning och betygsättning.
Omorganisering av gymnasiesärskolegemensamma ämnen årskursvis.
Planera utbildningen med möjlighet att ta emot sökande till Programmet för administration,
handel och varuhantering (AH-programmet) HT22
Utökad svenskundervisning.

10. Vuxenutbildning
Målformulering läroplan för vuxenutbildning (Lvux12) kap 2.1
Det är vuxenutbildningens ansvar att varje elev i kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för
vuxna och utbildning i svenska för invandrare samt motsvarande utbildningar får stöd och undervisning
utifrån sina individuella behov och förutsättningar.

Nulägesbeskrivning
Antalet elever inom vuxenutbildningen ökade totalt under året. Under våren 2021 minskade antalet
köpta elevplatser inom sfi från andra kommuner, men tendensen för läsåret i sin helhet är en fortsatt
ökning. Demografin över kommunens vuxenstuderande följer den generella utvecklingen i landet och
förändringarna jämfört med föregående år är små.
Majoriteten av eleverna inom gymnasial och grundläggande vuxenutbildning är kvinnor (64 procent)
och åldersgruppen 20–29 är den vanligaste (47 procent). Inom sfi är könsfördelningen närmare 50/50
och en majoritet av eleverna är i åldersgruppen 30–44 år (48 procent).
Konsekvenser av pandemin visar sig inte främst i kunskapsresultaten, utan i det ökade söktrycket till
nästan alla former av vuxenutbildning. Orsaker är ökad arbetslöshet samt tuffare konkurrens på
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-

Återkoppling och arbete i dialoggrupp och arbetslag gällande kunskapsresultat.

-

Skapa en helhetssyn kring vuxenutbildning genom att öka samarbetet mellan våra två arbetslag
– skillnaderna har fördjupats under pandemin.

-

Fokus på att möta elevbehov av flexibla studieformer. Detta område har aktualiserats under
pandemin, då behovet av distansstudier och delvis distansstudier under året har ökat.

Utvecklingsområden och uppföljning gentemot upphandlad vuxenutbildning via Hermods
Hermods beskriver i sin kvalitetsrapport för 2020 ett antal utvecklingsområden. Viktigaste fokus under
2021 för vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå är projektet Språk- och
kunskapsutvecklande arbetssätt (spraka) som är inriktad på elever som behöver stärka sin utveckling i
svenska språket. För sfi är fokus att implementera en ny pedagogisk modell, som ska vara mer baserad
på individanpassad utbildning. Hermods beskriver även ett antal tekniska och IT-baserade
utvecklingsområden kopplat till sina webbkurser.
När det gäller Kungälvs egen uppföljning av distanskurserna via Hermods arbetar vuxenutbildningen
för närvarande med kvalitetssäkrade rutiner kopplat till detta. Fokus kommer att vara antagning till
distanskurser samt uppföljning av studierna. Vuxenutbildningens målsättning är att andelen avbrott
och betyg F i kurser som också finns att söka i egen regi ska vara ska vara under 10 procent av antalet
startade elever. Uppföljningen kommer även att inrikta sig på vilka stödåtgärder som Hermods
erbjuder elever som är i behov av det.

Så här går vi vidare
Inför läsåret 21/22 planeras följande aktiviteter inom vuxenutbildningen:









Arbeta med resultatuppföljning först i arbetslag och därefter i dialoggrupper.
Förstelärarna har i sitt uppdrag att tillsammans vidareutveckla samarbetet mellan sfi och
grundläggande samt gymnasial vuxenutbildning. Detta gäller såväl mellan lärare som mellan
elevgrupper.
Säkerställa att planen för utvärderingar hålls.
Utbildningsinsats kring vägledning kommer att arrangeras av studie- och yrkesvägledare.
Implementera digitaliseringsplanens första mål, det vill säga att samtliga lektioner ska kunna gå
att följa digitalt i realtid eller efteråt för de elever som av olika orsaker inte kan närvara fysiskt.
Skapa rutiner för antagning och uppföljning av distansstudier inom upphandlad verksamhet.

11. Ny struktur för uppföljning av huvudmannens systematiska
kvalitetsarbete från 2022
Under året har sektorn och kommunen påbörjat ett förändringsarbete för strukturen av det
systematiska kvalitetsarbetet för att höja kvaliteten och likvärdigheten mellan skolorna. I detta kapitel
som tidigare varit uppe för beslut i utskottet för bildning och lärande (UBL § 140/2021 - Kommunens
redovisning till Skolinspektionen, Dnr KS2020/1515) sammanfattas förändringarna samtidigt som ett
antal andra utvecklingsprojekt på huvudmannanivå redovisas.
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Nytt verksamhetssystem
Under hösten 2021 kommer implementeringen av verksamhetssystem Stratsys genomföras med
samtliga rektorer. Från och 1 januari 2022 ska det systematiska kvalitetsarbetet dokumenteras och
följas upp i Stratsys.

Verksamhetsplaner, vertikala dialoger och rapporter till huvudmannen
Istället för att rektorerna skickar in utvecklingsplaner till huvudman tre gånger om året utifrån
läroplansområdena kommer varje rektor och verksamhetschef ha en egen verksamhetsplan som
dokumenteras och följs upp i Stratsys.
Utifrån dessa verksamhetsplatser kommer det årligen att genomföras ett antal vertikala dialoger mellan
rektor och verksamhetschef samt mellan sektorschef och verksamhetschef. Syftet med de vertikala
dialogerna är att skapa relation mellan överordnad och rapporterande chef, att skapa gemensamma
bilder samt att visa intresse för den rapporterande chefens uppdrag, verksamhet och resultat. Vi
dialogtillfällena kommer man att diskutera grunduppdrag, nuläge och vilka prioriterade frågor som
varje skola ska arbeta med.
Utifrån verksamhetsplanerna och de vertikala dialogerna kommer sektorn att under året presentera två
rapporter till huvudmannen.

Ny analysmodell
Sektorns ledningsgrupp har beslutat att använda resultatanalys som analysmodell. Resultatanalysen
mål är att på ett trovärdigt sätt bedöma resultatens kvalitet i förhållande till de uppställda målen. Det
handlar också om att förstå vilka faktorer som påverkat måluppfyllelsen.
Inom resultatanalysen finns tre kvalitetsdimensioner; strukturkvalitet, processkvalitet och
resultatkvalitet.
Strukturkvalitet handlar om mål, ramar, regler och resurser. Denna dimension ger skolan dess
förutsättningar och begränsningar som exempelvis personella och materiella resurser, elevgruppen, mål
och regler. Processkvalitet handlar om förhållningssättet till verksamheten, hur man arbetar och hur
utvecklingen av lärande går till. Här utgår man från vad skolan gör av de förutsättningar som finns
som exempelvis undervisning, organisering, tankar, attityder, mötet lärare och elev, pedagogiskt
ledarskap, planering och utvärdering. Resultatkvalitet handlar om resultaten av verksamheten och
därmed uppfyllelsen av målen i kursplanerna och läroplanen, men även de mål som skolan satt upp
som till exempel specifika utvecklingsmål.
Modellen här nedanför visar strukturen mellan de faktorer som är i rörelse i och samspelar i ett
pedagogiskt förlopp. Detta kommer att vara en viktig grund för den analys som rektorerna gör i sina
verksamhetsplaner.
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Ledarforum
Under hösten 2021 har ett ledarforum startats för samtliga rektorer i sektorn. Syftet med ledarforumet
är att stärka rektor i sin roll som chef och pedagogisk ledare. Idag träffas rektorerna regelbundet i sitt
verksamhetsområde för information och dialog, och vid några tillfällen per år träffas samtliga chefer i
kommunen på Chefsdagar. I ledarforumet kommer samtliga chefer inom sektor Bildning och lärande
träffas regelbundet.

Ny strukturresursmodell
Sedan 2013 har grundskolan i Kungälvs kommun fördelat en del av den totala budgeten (cirka 8,5
miljoner kronor) utifrån skolornas olika socioekonomiska struktur i elevsammansättningen.
Socioekonomiska faktorer som vägts in i denna resursfördelning har varit (1) kön, (2)
invandringsbakgrund, (3) utbildningsbakgrund och (4) försörjningsstöd.
Under året har den nuvarande modellen utvärderats och följande brister har identifierats:
1. Vikterna, som ska tolkas som en faktors ”förklaringsvärde” i att förutsäga elevernas studieresultat för
respektive faktor i modellen har fastslagits till på förhand uppsatta nivåer. Hänsyn till vad faktorerna
faktiskt har för förklaringsvärde till studieresultaten har dock inte kontrollerats eller utvärderats.
2. Faktorerna i modellen är inte alltid så träffsäker mot vad som förklarar elevers olika studieresultat.
Exempelvis kan det nämnas att faktorn ”invandring” finns som två olika variabler, föräldrar och barn
inflyttade inom 6 år eller föräldrar och barn inflyttande för mer än 6 år sedan. Gränsen på 6 år har
visat sig inte ha särskilt stor förklaringskraft utan det är snävare tidsperioder som spelar roll för
elevernas studieresultat (till exempel nyinflyttad inom 2 år). Ingen hänsyn har heller tagits till vilket
land som familjen invandrar från, något som väger väldigt tungt i förklaringskraft för att förutsäga
elevernas studieresultat.
3. Enligt modellen så ”bidrar” alla skolor med pengar in till strukturresurspengen men endast de
skolor som kommer över medelvärdet i kommunen får del av resursen. Detta är för att skolor med
högre värden ska få mer resurser och att resurser ska riktas till där de behövs bäst. Det kan dock vara
relativt stora skillnader mellan de skolor som ligger under medelvärdet, men dessa skillnader har
tidigare inte spelat någon roll i fördelningen av resurser.
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4. Uträkningen av faktorer innebär att vissa enheter får en ”hög hävstång”. Med detta menas att
samma elev prickar in flera faktorer och kan innebära att skolan får resurser för samma elever utifrån
flera olika variabler.
5. Hög variation mellan åren för enheternas tilldelning. Eftersom ett fåtal elever, som prickar in
många faktorer, kan påverka en skolas index i relation till andra skolor mycket från ett år till ett
annat, kan detta innebära relativt stora resurstilldelningsförändringar för en enskild skola från ett år
till ett annat.
6. Strukturresursen är en låg andel och minskande av total fördelning. Sedan införandet av
strukturresursen 2013 har summan inte förändrats.
7. Modellen har en stor spridning i relativindex mellan skolorna som är högst och lägst (1,35, jämför
med spridningsmått nedan). Denna spridning påvisar dock en större skillnad mellan skolorna än vad
de faktiska skillnaderna är, i hänseende till hur mycket faktorerna spelar roll för studieresultat.
En ny riksmodell har tagits fram av SCB där fler faktorer har tagits med och där varje faktor får en
vikt kopplad till dess faktiska förklaringskraft kontrollerat mot de senaste fem årens studieresultat i
årskurs 9 på riksnivå. Faktorerna i denna modell är kön, invandringsår, högsta utbildning för
vårdnadshavarna, ekonomiskt bistånd, bor med en eller båda vårdnadshavarna, hushållets inkomst,
utländsk bakgrund samt uppdelning av invandring på grupp av födelseland (HDI).
I jämförelse med kommunens nuvarande modell kan den nya modellen sägas innebära:
1. En lägre spridning mellan skolor med lägst respektive högst värden (0,76 vilket är hälften av
nuvarande modells spridning). Detta innebär bland annat lägre volatilitet mellan åren för
enskilda skolor men främst så är den lägre spridningen en i verkligheten bättre
överensstämmelse av den verkliga skillnaden i skolors elevunderlag.
2. Den stora skillnaden i modellen är att den innebär ökad pricksäkerhet i att förutsäga elevers
studieresultat. Concordant (pricksäkerhet i förutsägelse av måluppfyllelse) är uträknad till 79,5
procent.
3. I den nya modellen kommer alla skolor vara med i fördelningen av strukturresurs. Oavsett om
skolan ligger över eller under medel spelar alltså den socioekonomiska strukturen på skolorna
roll för den resurs som skolan får.
Kommunens nya strukturresursmodell kommer att implementeras under 2022.

Elevhälsans roll i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete
För att bättre kunna möta alla elevers behov och förutsättningar har stödenheten med elevhälsans
professioner fått ett tydligare uppdrag att vara delaktig i det systematiska kvalitetsarbetet.
Elevhälsan är med från början i sektorledningens analys av läget. Det innebär att elevhälsans chef tar
del av underlag och lyfter in elevhälsans kompetenser för att förstärka analys och inriktning av
planerade insatser. Genom att medverka i sektorledningens strategiska arbete får elevhälsan då
möjlighet att ta initiativ till insatser som utgår från elevens situation i sin lärandemiljö och kan agera
utvecklingspartner till rektor och verksamhetschef.
Genom de vertikala dialoger som införs under 2022 kommer verksamhetscheferna få god kunskap om
enskilda enheters behov samt kommunens samlade behov av främjande och förebyggande insatser.
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Verksamhetschef har sedan dialog med stödenhetschef för att tillsammans kartlägga varje skolenhets
utmaningar och förutsättningar utifrån ett elevhälsoperspektiv.
Syftet är inte att elevhälsan ska utföra det systematiska kvalitetsarbetet men ta del av, analysera och
utgå från dess bild i sitt agerande. Detta för att få kunskap om vad som hindrar elevernas lärande och
utveckling. I samband med resultatutvärdering ska elevhälsan utvärdera sitt arbete i relation till
elevernas lärande i syfte att förbättra sin organisation.
Planerade insatser:









Elevhälsan kommer kontinuerligt att delta i sektorns ledningsgrupp från och med hösten 2021.
Verksamhetschef och elevhälsans chef kommer att ha dialog utifrån varje enhets utmaningar
och förutsättningar
Elevhälsans chef kommer att delta kontinuerligt på rektorsledningsgrupper på enskilda
förskolor och grundskolor.
Elevhälsans chef kommer att samla all lokal elevhälsopersonal en gång per år för att fånga upp
frågor och arbeta tillsammans med gemensamma utmaningar.
Gemensam fortbildningsinsats kommer att genomföras för att stärka specialpedagogernas roll i
det systematiska kvalitetsarbetet.
Elevhälsan kommer att utgöra en länk mellan rektorer och specialpedagogiska nätverket i syfte
att stärka likvärdigheten.
Det kommer att tas fram en modell för att öka barns och elevernas delaktighet i det främjande
och förebyggande arbetet.
Utvärdering kommer att genomföras av elevhälsans främjande, förebyggande och åtgärdande
insatser.

Tydligare uppföljning av statsbidrag
För att bättre följa upp om ekonomiska tilldelningar har inneburit en kompensatorisk åtgärd kommer
uppföljning av statsbidrag som bland annat ”Likvärdig skola” följas upp mer noggrant.
Huvudmannen kommer att efterfråga en tydligare spårbarhet av statsbidragets effekt och arbetar i
dagsläget med att ta fram aktuella indikatorer som kan mäta bidragets effekt.
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Redovisning av uppdrag om nationella prov
1. Bakgrund
Kommunstyrelsen har gett kommundirektören i uppdrag att genomföra en fördjupad analys av
elevernas studieresultat i kommunens skolor med återrapportering senast i januari 2022. I
beredningsskrivelsen framgår att detta gäller nationella prov. Analysen som kommunstyrelsen
efterfrågar ska innehålla uppgifter om provresultaten de senaste 5 åren enligt:
1. Helheten; betyg A-F, kurs- och programvis
2. Analys av delar och moment av ämnesprov i de fall minst 20% skrivit ett resultat som
motsvarar F och där resultaten A-C uppnås endast i ringa omfattning
3. Analys av resultat, identifiering av bakgrundsfaktorer; resultat som visar stor historisk
samstämmighet mellan åren, lärare, ämnesbehörighet, frånvaro, pedagogik
4. Förslag på förbättringar som grundas på analysen.

2. Om denna rapport
På grund av situationen med Corona har de nationella proven ställts in både vårterminen 2020
och 2021. Den statistik som presenteras i denna rapport kommer därför från åren 2015 till
2019.
Resultat på nationella prov har tidigare presenterats i rapporter kopplat till det systematiska
kvalitetsarbetet, till exempel SKA-rapport 3 för 2017/2018 respektive 2018/2019. I detta
dokument presenteras mer utförlig statistik och en mer utförlig analys.
När det gäller att analysera delar och moment av nationella prov så har förvaltningen på grund
av sekretesskäl centralt inte tillgång till konkreta nationella prov, vilket innebär att enskilda
moment i proven inte kan analyseras.

3. Om nationella prov
De nationella proven är ett stöd för en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning av
en elevs kunskaper. I grundskolan genomförs nationella prov i årskurs 3, 6 och 9. Nationella
prov finns också i gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och svenska
för invandrare, sfi.
Det är Skolverket som ansvarar för de nationella proven, som tas fram av provkonstruktörer
hos universitet och högskolor samt prövas ut på ett större antal elever. Proven omfattas av
sekretess fram till vissa datum och finns enbart tillgängliga för de elever och lärare som ska
genomföra proven.
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Resultaten från de nationella proven varierar mellan olika program. Detta presenteras i
diagrammen här nedanför utifrån de inledande kurserna i svenska, engelska och matematik.
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både förbättrats och försämrats, men på ett övergripande plan tycks resultaten ligga relativt fast
över tid.
När det gäller åtgärder kopplade till nationella prov så är förvaltningens bedömning är att det
inte är rekommenderbart med insatser som enbart är inriktade på att höja resultaten på de
nationella proven. Snarare är det mer rimligt med generella och övergripande åtgärder för att
förbättra elevernas kunskapsutveckling, för att på så vis påverka studieresultaten som en helhet
– både sett till betygsresultat och resultat på nationella prov.
Det är viktigt att lyfta fram att resultaten av nationella prov kommer att vara en del av Kungälv
kommuns systematiska kvalitetsarbete även framöver. Resultaten från de nationella proven har
redovisat i tidigare rapporter om systematiskt kvalitetsarbete för de år som nationella prov
genomförts, senast i kommunens rapport om systematiskt kvalitetsarbete för läsåret 2018/2019.
Resultaten för de nationella proven kommer att vara en del av kommunens
kunskapsuppföljning för läsåret 2021/2022 och då även presenteras i det kommande årets
rapporter inom det systematiska kvalitetsarbetet.
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2021-05-19

Uppdrag till Kommundirektör angående fördjupad uppföljning av elevers
studieresultat – Nationella prov 2016-2020
Kommunstyrelsen är i Kungälvs kommun den ansvariga nämnden för skolväsendet och
därmed ansvarig för uppsikt, resurser, resultat samt verksamhetsutveckling.
Styrelsen avser att höja kunskapsläget kring skolans faktiska resurser och kopplingen till de
pedagogiska resultat som eleverna vid Kungälvs kommuns skolor uppnår. Motivet till detta är
att förbättra ekonomi- och kvalitetsstyrningen så att kommunens satsningar går till rätt insatser
och ger goda resultat. En utökad förståelse för elevernas studieresultat, som ett komplement
till den kunskap som redan finns inom sektorn, skulle erbjuda styrelsen en bättre helhetsbild av
verksamhetens välmående och dess utmaningar.
För att kunna bli bättre på att bedöma framtida resursbehov, efterfrågar kommunstyrelsen
bättre uppföljning och analyser av de faktiska studieresultaten. Med faktiska studieresultat
avses i första hand 1. resultaten i nationella prov och i andra hand 2. slutbetygen.
Analysen kommunstyrelsen efterfrågar ska innehålla uppgifter om provresultaten de senaste 5
åren enligt:
1. Helheten; betyg A-F, kurs- och programvis
2. Analys av delar och moment av ämnesprov i de fall minst 20% skrivit ett resultat som
motsvarar F och där resultaten A-C uppnås endast i ringa omfattning
3. Analys av resultat, identifiering av bakgrundsfaktorer; resultat som visar stor historisk
samstämmighet mellan åren, lärare, ämnesbehörighet, frånvaro, pedagogik.
4. Förslag på förbättringar som grundas på analysen

Kommunstyrelsen önskar en återkoppling i frågan senast i januari 2022.
Förslag till kommunstyrelsen
Styrelsen ger kommundirektören i uppdrag att genomföra en fördjupad analys
av elevernas studieresultat i kommunens skolor med återrapportering senast i
januari 2022.

För Kungälvstrion
Anders Holmensköld (M)
Kommunalråd för personal- och finansfrågor
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10/27/2021

Tjänsteskrivelse Interkommunal ersättning inom gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan kalenderåret 2022 (Dnr KS2021/1591-2)
Sammanfattning
Arbetet med interkommunal ersättning har utförts på uppdrag av Utbildningschefsnätverket
genom Gymnasieekonomnätverket bestående av gymnasieekonomer som i samverkan med
medlemskommunerna arbetat fram ett förslag. Arbetet har byggt på de principer som
fastställdes under läsåret 1997/1998. Den modell för beräkning av gymnasieskolans och
gymnasiesärskolans kostnader som introducerades då bygger på ett cykliskt tankesätt.
Den regionala prislistan för IKE beräknas från och med 2020 vartannat år och baseras på
uppgifter från bokslutet året innan. Gemensamma anvisningar har tagits fram så att
kostnaderna redovisas så lika som möjligt. Mellanliggande år räknas priset upp med index.
Efter beslut i Utbildningschefsnätverket (2020-10-09) ska 2022 års prislista indexeras istället
för att omräknas då pandemin påverkat både kostnader och intäkter till att inte spegla
normalt läge.
Juridisk bedömning
Av 16 kap. 50–51 §§ skollagen (skollagen 2010:800) framgår att en kommun som tagit emot
en elev på nationellt program från en annan kommun har rätt till ersättning för
utbildningskostnaderna från elevens hemkommun. Detsamma gäller elever på
introduktionsprogram (17 kap. 21 a § och 26 a §). Skollagen framhåller vilken ersättning
som gäller, såvida kommunerna inte kommit överens om annat. Överenskommelsen inom
Göteborgsregionen innebär att kommunerna i förväg kommit överens om vilket pris som
gäller.
Bakgrund
Göteborgsregionen tar varje år fram ett förslag till interkommunal ersättning. Arbetet med
att ta fram prislistan har gjorts på uppdrag av Utbildningschefsnätverket genom
Gymnasieekonomnätverket. Prislistan är framtagen för att reglera den interkommunala
ersättningen mellan kommuner i Göteborgsregionen. Prislistan används som underlag för att
reglera priserna mellan kommuner inom GR.
Förbundsstyrelsen rekommenderar medlemskommunerna att godkänna förslaget om
interkommunal ersättning för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i GR för kalenderåret
2022 senaste den 30 november 2021.
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• gymnasieskolans nationella program (inklusive lärlingsvariant),
gemensamt år 1 och inriktningar i år 2 och år 3
• gymnasiesärskolans nationella program
• tillägg för nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) enligt rekommendation från SKR
samt indexuppräkning
• tillägg för regionalt sökbara gruppbaserade programinriktade individuella val
programinriktade val och gruppbaserade yrkesintroduktionsutbildningar
• tillägg för lärcentrum och liknande utbildning
• indexuppräkning
• information om av Skolverket fastställda priser vid tillståndsgivningen för särskilda
varianter och riksrekryterande utbildningar. Nationellt
skolindex tillkommer för varje år de anordnas.
Prislistan avser utbildningar som omfattas av samverkansavtalet. För vissa inriktningar på
introduktionsprogram och individuella program i gymnasiesärskolan sluts särskilda avtal
mellan skolkommunen och hemkommunen. Prislistan gäller interkommunal ersättning i
Göteborgsregionen, det vill säga priser för elever som går i annan kommunal skola inom
samverkansområdet.
Av Kommunstyrelsens delegeringsordning, F2 framgår att utskottet för bildning och lärande
har delegation på beslut som rör samverkansavtal och priser inom Göteborgsregionen.
Verksamhetens bedömning
Kommunerna inom Göteborgsregionen har under flera år haft en gemensam
överenskommelse kring den interkommunala ersättningen. En gemensam prislista stärker det
regionala utbudet, underlättar för elever att söka utbildningar inom GR och bidrar till
minskad administration. Prislistan bidrar även till transparens och erfarenhetsutbyte kring
förutsättningarna för ekonomin i den kommunala gymnasieskolan.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet har koppling till kommunfullmäktiges strategiska mål om att ge förutsättningar för
livslångt lärande och att medborgare och näringsliv ska känna ett ökat förtroende för
kommunen. Samarbetet i göteborgsregionen ger eleverna tillgång till ett brett
utbildningsutbud och ökar möjligheterna för eleverna att välja en utbildning som ger goda
förutsättningar för livslångt lärande. En gemensam prislista inom samverkansområdet ger
bättre förutsättningar för att utnyttja kommunens resurser på bästa sätt eftersom det minskar
den administrativa bördan samtidigt som det bidrar till erfarenhetsutbyte av de ekonomiska
förutsättningarna för kommunal gymnasieskola.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Ärendet har koppling till målet om en god utbildning för alla. För att utbildningssystemet
ska möta människors behov genom hela livet behöver alla elever ges möjlighet till en
gymnasieutbildning. Samarbetet i göteborgsregionen ger goda förutsättningar för elever att
välja en utbildning som möter deras behov.
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Bedömning utifrån politiska styrdokument
Ärendet strider inte mot några politiska styrdokument.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
En gemensam överenskommelse om interkommunala ersättningen gör det enklare för elever
att gå i verksamheter utanför den egna kommunen. Det underlättar också för Kungälvs
kommun att ta emot elever från andra kommuner inom samverkansområdet.
Ekonomisk bedömning
Arbetet har i grunden byggt på de principer som fastställdes under läsåret 1997/1998 men
med anpassningar till utvecklingen. Den modell för beräkning av gymnasieskolans och
gymnasiesärskolans kostnader, som introducerades då, bygger på ett cykliskt tankesätt. Efter
beslut i Utbildningschefsnätverket (2020-10-09) ska 2022 års prislista indexeras istället för att
omräknas då pandemin påverkat både kostnader och intäkter till att inte spegla normalt
läge. Totalt för år 2022 är indexuppräkningen 2,074%.
Priset på ett program bygger på medlemskommunernas genomsnittliga programkostnad. För
att undvika att eventuella ytterligheter får för stor inverkan på priset tas det dyraste och
billigaste programmet bort vid beräkningen. Ett undantag är Göteborgs stad som alltid
räknas med eftersom kommunen står för en stor andel av eleverna inom regionen. Undantag
görs även för program där det finns färre än sju anordnare av programmet. Om det är färre
än sju anordnare tas inget pris bort eftersom genomsnittet då skulle baseras på för få
anordnare.
Förslag till beslut
Prislistan för interkommunal ersättning i Göteborgsregionen för gymnasieskolan
och gymnasiesärskolan fastställs enligt bifogat förslag.
Amela Filipovic
Verksamhetschef
Expedieras till:
gr@goteborgsregionen.
se
För kännedom till:
timka.cuskic@skola.kungalv.se;
kerstin.engelin@kungalv.se;
helena.odinge@kungalv.se
ingrid.karlsson@kungalv.se

Dennis Reinhold
Sektorchef
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Tjänsteutlåtande Interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk
omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR
för kalenderåret 2022 (Dnr KS2021/1590-2)
Sammanfattning
Göteborgsregionen (GR) tar varje år fram ett förslag till interkommunal ersättning som ska
godkännas av varje medlemskommun. Förslaget har tagits fram på uppdrag av
Utbildningschefsnätverket. Förbundsstyrelsen rekommenderar medlemskommunerna att
godkänna förslaget om interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg,
grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR (International School of Gothenburg
Region) senast den 30 november 2021. Beräkningar har gjorts utifrån fastställda principer
inom Göteborgsregionen och regelverk för interkommunal ersättning. Överenskommelsen
gör det enklare för elever inom samverkansområdet att söka utbildningar i hela regionen
samtidigt som det minskar den administrativa bördan.
Juridisk bedömning
Av 8 kap. 16 §, 9 kap. 16 §, 10 kap. 34, 11 kap. 33 §, 14 kap. 14 § skollagen (2010:800)
framgår att en kommun som i sin verksamhet tagit emot ett barn eller en elev från annan
kommun ska ersättas för sina kostnader för elevens skolgång/utbildning. Skollagen
framhåller vilken ersättning som gäller, såvida kommunerna inte kommit överens om annat.
Överenskommelsen inom Göteborgsregionen innebär att kommunerna i förväg kommit
överens om vilket pris som gäller.
Bakgrund
Göteborgsregionen tar varje år fram ett förslag till interkommunal ersättning.
Utbildningschefsnätverket har tillsatt en arbetsgrupp bestående av skolekonomer som i
samverkan med medlemskommunerna arbetat fram förslaget till prislista. Prislistan är
framtagen för att reglera den interkommunala ersättningen mellan kommuner i
Göteborgsregionen. Förbundsstyrelsen rekommenderar medlemskommunerna att godkänna
förslaget om interkommunal ersättning för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass,
grundskola, fritidshem, grundsärskolan och ISGR (International School of Gothenburg
Region) i Göteborgsregionen för kalenderåret 2022 senast den 30 november 2021.
I samband med Utbildningschefsnätverkets beslut om interkommunala ersättningar
för grundskola, förskoleklass och fritidshem för år 2002 beslutades det även om
vissa grundläggande principer och regelverk. De går i korthet ut på att underlaget för
den interkommunala ersättningen skall baseras på genomsnittet av GR-kommunernas
kostnader för rubricerade verksamheter.
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Av Kommunstyrelsens delegeringsordning, F2 framgår att utskottet för bildning och lärande
har delegation på beslut som rör samverkansavtal och priser inom Göteborgsregionen.
Verksamhetens bedömning
Kommunerna inom Göteborgsregionen har under flera år haft en gemensam
överenskommelse kring den interkommunala ersättningen. Överenskommelsen underlättar
för elever att söka utbildningar inom hela regionen samtidigt som det ger förutsättningar för
en effektiv och likvärdig hantering av ersättning mellan kommunerna.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet har koppling till kommunfullmäktiges strategiska mål om att ge förutsättningar för
livslångt lärande och att medborgare och näringsliv ska känna ett ökat förtroende för
kommunen. Samarbetet i göteborgsregionen ger eleverna tillgång till ett brett
utbildningsutbud och ökar möjligheterna för eleverna att välja en utbildning som ger goda
förutsättningar för livslångt lärande. En gemensam prislista inom samverkansområdet ger
bättre förutsättningar att utnyttja kommunens resurser på bästa sätt eftersom det minskar
den administrativa bördan.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Ärendet har koppling till målet om en god utbildning för alla. Samarbetet inom
Göteborgsregionen ger bättre förutsättningar för utbildning av god kvalité eftersom det
bidrar till erfarenhetsbyte mellan kommuner. En utbildning av god kvalité är i sin tur
grunden för välstånd, hälsa och jämställdhet i samhället.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Ärendet strider inte mot några politiska styrdokument.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Att kommunerna inom Göteborgsregionen är överens om den interkommunala ersättningen
gör det enklare för barn och elever att gå i verksamheter utanför den egna kommunen Det
underlättar också för Kungälvs kommun att ta emot barn och ungdomar från andra
kommuner inom samverkansområdet.
Ekonomisk bedömning
Priserna har beräknats utifrån Göteborgsregionens kommuners genomsnittliga
nettokostnader. Kostnaderna utgår från 2020 års redovisade kostnader och har därefter
schablonmässigt indexerats till 2022 års penningvärde.
På grund av Covid-19 beslutades i Utbildningschefsnätverket i Göteborgsregionen (20-12-11)
att avsteg från de fastställda principerna skulle göras inför beräkning av ersättning 2022.
Detta
beslut grundade sig på att pandemin påverkat både kostnader och intäkter till att
inte spegla normalt läge. Ersättningen för IKE 2022 ska i stället ta sin utgångspunkt
i prislistan för 2021 och indexeras med ett sammanvägt index för 2021–2022.
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Beräkning av grundsärskoleplats/fritidshemsplats i grundsärskolan kompliceras då
kostnader för den verksamheten kan variera stort. Antalet barn är få i grundsärskolan i
relation till totala antalet skolbarn och barnens behov av stöd kan vara väldigt skiftande. För
att förenkla hanteringen mellan kommunerna innehåller prislistan en schablonersättning för
elever inom grundsärskolan samt dess fritidshemsplats. Vid extraordinära behov finns
möjligheter för mottagande skola och avlämnande kommun att träffa en annan
överenskommelse.
Förslag till beslut
Att Göteborgsregionens förslag på interkommunal ersättning för förskola, pedagogisk
omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR kalenderåret 2022
enligt bilaga 2 fastställs.

Dennis Reinhold
Sektorchef/ T.f verksamhetschef f-6
Catharina Bengtsson
Verksamhetschef årskurs 7–9
Expedieras till:
gr@goteborgsregionen.se

För kännedom till:
helena.odinge@kungalv.se
kerstin.engelin@kungalv.se
ingrid.karlsson@kungalv.se
timka.cuskic@skola.kungalv.se

Monica Carhult Karlsson
Verksamhetschef förskola

rskola och ISGR för kalenderåret 2022 - KS2021/1590-2 Tjänsteutlåtande Interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR för kalenderåret 2022 : Bilaga till förslag till beslut

Bilaga 2, Prislista IKE inom förskola, grundskola mfl 2022
Utbildningschefsnätverket
Handläggare: Ellen Alverén
Datum: 2021-06-08

Interkommunal ersättning inom förskola,
pedagogisk omsorg, förskoleklass,
grundskola, fritidshem samt
grundsärskola kalenderåret 2022 Prislista
Sammanställning avseende pris för 2022 för förskola
Barn 1-2 år
Barn 3-5 år

161 247 kr/år
128 998 kr/år

Sammanställning avseende pris för 2022 för pedagogisk omsorg
Barn 1-2 år
Barn 3-5 år

139 719 kr/år
111 775 kr/år

Sammanställning avseende pris för 2022 för förskoleklass
Förskoleklass

56 975 kr/år

Sammanställning avseende pris för 2022 för grundskola
Grundskola årskurs 1-3
Grundskola årskurs 4-6
Grundskola årskurs 7-9

78 847 kr/år
97 711 kr/år
115 515 kr/år

Sammanställning avseende pris för 2022 för fritidshem
Fritidshem årskurs F-3
Fritidshem årskurs 4-6

44 019 kr/år
36 016 kr/år

Sammanställning avseende pris för 2022 för grundsärskola
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3

702 701 kr/år
506 583 kr/år
dubbelt grundbelopp för grundskola enligt GR:s prislista
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Bilaga 2, Prislista IKE inom förskola, grundskola mfl 2022
Utbildningschefsnätverket
Handläggare: Ellen Alverén
Datum: 2021-06-08

Sammanställning avseende pris för 2022 för fritidshem för grundsärskola
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3

238 918 kr/år
172 239 kr/år
dubbelt grundbelopp för fritidshem enligt GR:s prislista

Sammanställning avseende pris för 2022 för ISGR
ISGR, Svenska sektionen
Förskoleklass
Årskurs 1-3
Årskurs 4-6
Årskurs 7-9

59 254 kr/år
82 001 kr/år
101 620 kr/år
120 136 kr/år

ISGR, Internationella sektionen
Årskurs 0
Årskurs 1-3
Årskurs 4-5
Årskurs 6-9

82 001 kr/år
82 001 kr/år
101 620 kr/år
120 136 kr/år

ISGR, Fritidshem
Fritidshem F-3
Fritidshem 4-6

45 780 kr/år
37 456 kr/år
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Förslag till interkommunal ersättning (IKE) inom kommunal
vuxenutbildning i Göteborgsregionen år 2022 (Dnr KS2021/1589-2)
Sammanfattning
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) tar varje år fram ett förslag till interkommunal
ersättning för kommande år som ska godkännas av varje medlemskommun. Den
interkommunala ersättningen avser de kurser inom kommunal vuxenutbildning som inte
ingår i det regionala samverkansavtalet för utbildningar inom yrkesvux. Förbundsstyrelsen
rekommenderar medlemskommunerna att fastställa priserna för kommunal vuxenutbildning
i GR senast den 30 november 2022. Beräkningen har gjorts utifrån fastställda principer inom
GR. Överenskommelsen underlättar för studerande att söka utbildningar inom hela
regionen.
Förslaget för IKE inom kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen är i stort
oförändrat jämfört med prisnivån för 2021. Den enda skillnaden med 2021 är att utbildning
i svenska för invandradrare har förändrats. För studieväg 1 är förslaget att det fastställs ett
fast pris per timme, tidigare har denna ersättning beslutats genom bilaterala förhandlingar.
Juridisk bedömning
Av 20 kap. 15 § skollagen framgår att en kommun har rätt att få ersättning för
utbildningskostnaderna från elevens hemkommun under förutsättning att hemkommunen
meddelat att eleven har rätt delta i utbildningen. Överenskommelsen inom
Göteborgsregionen innebär att kommunerna i förväg kommit överens om vilket pris som
gäller.
Bakgrund
Av Göteborgsregionens samverkansavtal för vuxnas lärande framgår att alla kommuner som
är anslutna till avtalet ska bidra med en kommunal resurs på 33 kronor per
kommunmedborgare till ett konto på GR baserat på kommunernas folkmängd.
För de utbildningar som inte ingår i samverkansavtalet tar Göteborgsregionen tar varje år
fram förslag till interkommunal ersättning för kurser som inte ingår i det regionala
samverkansavtalet för utbildningar inom yrkesvux. Ersättningen avser studenter som tagits
emot i gymnasial vuxenutbildning, grundläggande vuxenutbildning och svenska för
invandrare (SFI). Förbundsstyrelsen har gått ut med en rekommendation till
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medlemskommunerna om att besluta om den interkommunala ersättningen enligt bifogat
förslag.
Av Kommunstyrelsens delegeringsordning, F2 framgår att utskottet för bildning och lärande
har delegation på beslut som rör samverkansavtal och priser inom Göteborgsregionen.
Verksamhetens bedömning
Kommunerna inom Göteborgsregionen har under flera år haft en gemensam
överenskommelse kring den interkommunala ersättningen. Överenskommelsen underlättar
för studerande att söka utbildningar inom hela regionen samtidigt som det ger
förutsättningar för en effektiv och likvärdig hantering av ersättning mellan kommunerna.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet har koppling till kommunfullmäktiges strategiska mål om att ge förutsättningar för
livslångt lärande och att medborgare och näringsliv ska känna ett ökat förtroende för
kommunen. Samarbetet i Göteborgsregionen ger bättre förutsättningar för att studerande ska
välja en utbildning som passar dem. En gemensam prislista inom samverkansområdet ger
bättre förutsättningar för att utnyttja kommunens resurser på bästa sätt eftersom det minskar
den administrativa bördan.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Ärendet har koppling till målet om en god utbildning för alla. För att utbildningssystemet
ska möta människors behov genom hela livet behöver möjlighet till gymnasie-, yrkes och
högre utbildning ges. Vuxenutbildningen är avgörande för att ge alla män och kvinnor
möjlighet till utbildning.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Det finns inga styrande dokument som strider mot ärendet.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Att kommunerna inom Göteborgsregionen är överens om den interkommunala ersättningen
gör det enklare för studerande att gå i verksamheter utanför den egna kommunen. Det
underlättar också för Kungälvs kommun att ta emot studerande från andra kommuner inom
samverkansområdet.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga förändringar jämfört med 2021. Priserna för 2021 innebar i sin tur
inga förändringar jämfört med 2020. Anledningen till att priserna föreslås vara oförändrade
är att vuxenutbildningsnätverket ser över ersättningsnivåerna för regionala yrkesutbildningar
som kommunerna anordnar i egen regi enligt det regionala samverkansavtalet och att det
pågår upphandlingar av utbildningsanordnare i regionen. Priserna följer ordinarie
prismodell.
Den enda skillnaden som framkommer i förslagen interkommunal ersättning är gällande
den interkommunala ersättningen för utbildning i svenska för invandrare. Studieväg 1 har
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tidigare utgått från förhandlingar mellan kommuner men ersätts i och med 2022 med fasta
prisnivåer.

Förslag till beslut
Verksamheten förslår att den interkommunala ersättningen inom kommunal vuxenutbildning
inom Göteborgsregionen 2022 ska antas enligt följande:
1. För grundläggande kurser tillämpas ett enhetspris på 55 kronor per poäng. Enhetspriset
föreslås gälla för undervisning som ges både genom klassrumsundervisning och genom
flexibel undervisning,
2. För grundläggande och gymnasiala distanskurser föreslås ett oförändrat enhetspris på 36
kronor per poäng,
3. För teoretiska gymnasiala kurser tillämpas ett enhetspris på 55 kronor per poäng.
Enhetspriset föreslås gälla för undervisning som ges både genom klassrumsundervisning
och genom flexibel undervisning,
4. För gymnasiala yrkeskurser och sammanhållna yrkesutbildningar tillämpas bilaterala
förhandlingar mellan berörda kommuner,
5. För grundläggande och gymnasiala distanskurser tillämpas ett enhetspris på 36 kronor
per poäng,
6. För elever inom Komvux som särskild utbildning tillämpas bilaterala förhandlingar
mellan berörda kommuner
7. För utbildning i svenska för invandrare tillämpas ersättning enligt följande:
Studieväg 1: 60 kronor per timme
Studieväg 2: 50 kronor per timme
Studieväg 3: 45 kronor per timme

Amela Filipovic
Verksamhetschef gymnasium och vuxenutbildning
Expedieras till:

gr@goteborgsregionen.se

För kännedom till: katrin.enoksson@skola.kungalv.se,
sofia.schubert@skola.kungalv.se

Dennis Reinhold
Sektorchef
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Tjänsteskrivelse gällande samverkansavtal för förskola och pedagogisk
omsorg (Dnr KS2021/1134-2)
Sammanfattning
Samverkansavtalet för förskola och pedagogisk omsorg har funnits i ca tio år. Avtalet har
under denna period genomgått mindre revideringar varför en mer fördjupad översyn nu har
genomförts.
Syftet med samverkansavtalet är att stärka valfriheten och öppna upp för en generös
tillämpning av skollagen. Inom Göteborgsregionen (GR) finns idag ett samarbete mellan
kommunerna och en öppenhet att välja skola/utbildning när det gäller ett flertal
skolformer. Det stärker vårdnadshavarnas val.
Sammanfattningsvis innebär revideringen av avtalet inga större förändringar gällande avtalets
innehåll. Punkter som innebär förändringar i avtalet är att avtalslängden förlängs från två år
till fyra år. Övriga korrigeringar är förtydliganden eller språkliga revideringar.
Sektor bildning och lärande föreslår följande förslag till beslut
1. Samverkansavtal för Förskola och pedagogisk omsorg i Göteborgsregionen 2022–
2025 godkänns.
2. Sektorchef för bildning och lärande uppdras att skriva under ”Samverkansavtal
för förskola och pedagogisk omsorg i Göteborgsregionen 2022–2025”.
Juridisk bedömning
Kommunen får sluta avtal med någon annan om att utföra kommunens uppgifter inom
förskola. Genom ett sådant avtal får en kommun tillhandahålla tjänster åt en annan
kommun (8 kap. 12 § skollagen [2010:800]).
Bakgrund
Samverkansavtalet för förskola och pedagogisk omsorg har funnits i ca tio år. Avtalet har
under denna period genomgått mindre revideringar varför en mer fördjupad översyn nu har
genomförts.
Utbildningschefsnätverket i Göteborgsregionen fattade i oktober 2020 beslut om att en
översyn ska göras och gav samtidigt Förskolenätverket i uppdrag att genomföra den. Under
våren 2021 har ärendet behandlats i flera grupper i Göteborgsregionen innan ett färdigt
förslag skickades ut för underskrift av ansvarig nämnd. I Kungälvs kommun är det
kommunstyrelsen som är den ansvariga nämnden. Kommunstyrelsen har delegerat ärendet
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till Utskottet för bildning och lärande, vilket framkommer i kommunstyrelsens
delegeringsordning, punkt F2 upprättad den 2021-05-26.
Verksamhetens bedömning
I det reviderade samverkansavtalet för förskola och pedagogisk omsorg i Göteborgsregionen
2022–2025 framkommer vissa förändringar i innehållet. I avtalet kommer
verksamhetsformen pedagogisk omsorg att på ett tydligare sätt ingå i samverkansavtalet.
Vidare har ett förtydligande gällnade barnomsorg på obekväm arbetstid inkluderats i
samverkansavtalet. Tydliggörandet innebär att det finns en formulering om att omsorg på
obekväm arbetstid inte regleras av samverkansavtalet. utan istället kan två kommuner
komma överens om ett tilläggsavtal.
Vidare anges det att översyn av innevarande avtal kan initieras av chefsnätverk. I praktiken
kan redan innevarande avtalet ändras på detta sätt. För samverkansavtalet 2022–2025 anges
detta i text.
Avtalslängden har korrigerats i och med samverkansavtalet för 2022–2025. Tidigare
samverkansavtal har löpt över två års tid. Förslaget är att ändra avtalslängden till fyra år för
att följa övriga samverkansavtal som finns i Göteborgsregionen. Även uppsägningstiden
ändras från sex månande till ett år.
Verksamheten bedömer att revideringen av samverkansavtalet för förskola och pedagogisk
omsorg inte kommer att innebära stora förändringar i innehållet. Verksamheten bedömer att
förändringarna är positiva, framförallt då en stor del av förändringarna är förtydliganden på
aspekter som redan genomförs i praktiken. Förtydligandena innebär en ökad transparens.
Verksamheten bedömer även att det är bra att avtalslängden förlängs från två år till fyra. Det
skapar en kontinuitet att ha samma avtalslängd för samtliga samverkansavtal inom
utbildningsområdet.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet har koppling till kommunfullmäktiges strategiska mål ”Att ge goda förutsättningar
för livslångt lärande”, då lärandet börjar redan i förskolan.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Ärendet har koppling till mål 4, ”God utbildning till alla” och delmålet för förskola 4.2
”Lika tillgång till förskola av god kvalitet” som innebär att senast 2030 säkerställa att alla
flickor och pojkar har tillgång till förskola av god kvalitet som ger omvårdnad och
förbereder dem för att börja grundskolan. Möjligheten att välja förskola även i en annan
kommun medför att fler barn deltar i förskoleverksamhet och får med sig goda kunskaper
till grundskolan.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Samverkansavtalet påverkar inte eller står i strid med kommunens styrdokument som
reglerar förskolan eller pedagogisk omsorg.
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Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Avtalet speglar den valfrihet att välja barnomsorg som lagstiftningen redan ger. Avtalet tydliggör
åtagandet vilket kommer medborgarna samt brukarna till gagn.

Ekonomisk bedömning
Ersättning betalas ut enligt GR:s gemensamma prislista. Revideringarna i samverkansavtalet
påverkar inte prislistan.

Förslag till beslut
1. Samverkansavtal för Förskola och pedagogisk omsorg i Göteborgsregionen 2022–
2025 godkänns.
2. Sektorchef för bildning och lärande uppdras att skriva under ”Samverkansavtal
för förskola och pedagogisk omsorg i Göteborgsregionen 2022–2025”.
Monica Carhult Karlsson
Verksamhetschef förskola
Expedieras till:
GR Utbildning, Box 5073, 402 22 Göteborg

För kännedom till: Maria Nilsson,
maria.nilsson@skola.kungalv.se och
Pia Meijer,
pia.meijer@skola.kungalv.se

Dennis Reinhold
Sektorchef

