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Dagordning 

   Förslag till beslut 

1  Upprop  

2  Val av justerare Utses 

3  Tillkommande och utgående ärenden Fastställs 

  Information från sektorerna  

  Ärende 4 föredras klockan 10:05 – 10:50 
Föredragande Anders Holm 

 

4  Information från sektorchef - Sektor samhälle 
och utveckling 

• Lägesrapport 
- Restriktioner på anläggningar 

Antecknas 

  Ärende 5 föredras klockan 10:50 – 11:00 
Föredragande Anneli Thronsen 

 

5  Information om utlämning av matlådor 
- Distansundervisning grundskola 

Antecknas 

  Ärenden som stannar i utskottet  

  Paus 11:00 – 11:10  

  Ärende 6 föredras klockan 11:10 – 11:40 
Föredragande Johan Sjöholm 

 

6 KS2020/2011 Idéburet offentligt partnerskap 
Brottsofferjouren Storgöteborg 

Beslut 
Enligt förvaltningen 

  Ärenden till kommunstyrelsen  

  Ärende 7 - 8 föredras klockan 11:40 – 12:00 
Föredragande Matilda Skön 
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7 KS2020/1615 Beredningsskrivelse - Synlig- och tillgängliggöra 
kommunenens kultur- och naturarv 

Beslut 

8  - Uppföljning 
Kulturaktiviteter 
Besök på bibliotek 

- Lägesrapport  

Antecknas 

  Lunch 12:00 – 13:00  

  Information från sektorerna  

  Ärende 9 föredras klockan 13:00 – 14:00 
Föredragande Amela Filipovic 

 

9  Information från sektorchef - Sektor bildning 
och lärande 

- Lägesrapport covid-19 

Antecknas 

  Paus 14:00 – 14:10  

  Ärende 10 föredras klockan 14:10 – 14:30 
Föredragande Kerstin Engelin och Helena Odinge 

 

10  Ekonomi 
- Covid-konto 
- Friförskolor, retroaktivt 

Antecknas 

  Ärende 11 föredras klockan 14:30 – 14:45 
Föredragande Maria Erlandsson /Susanna Corn / 
Helene Nauber 

 

11  Personalrapportering 
- Sjuktal 

Antecknas 

  Ärende 12 föredras klockan 14:45 – 14:50  

12 KS2020/1771 Digitaliseringspolicy för förskola och skola Beslut 
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Ärende 13 föredras klockan 14:50 – 15:30 
Föredragande Johanna Embretsén 

13  Skolpliktsbevakning Antecknas 

  Paus 15:30 – 15:40  

  Ärenden till kommunstyrelsen  

  Ärende 14 föredras klockan 15:40 – 16:40 
Föredragande Nina Silfverblad 

 

14 KS2021/0077 Systematiskt kvalitetsarbete läsår 2019/2020 – 
uppföljningsrapport 1 Normer, värden och 
delaktighet 

Beslut 
Enligt förvaltningen 

  Övriga Frågor  
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SEKTORSTÖD TRYGGHET OCH STÖD 

 

ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv 

TELEFON 0303-23 80 00 

FAX 0303-190 35 

E-POST kommun@kungalv.se 

HEMSIDA www.kungalv.se 

  

1(3)  

Handläggarens namn 
Johan Sjöholm  

2021-01-22 

 
 
 
 

Idéburet offentligt partnerskap Brottsofferjouren Storgöteborg  (Dnr 
KS2020/2011-1) 

Sammanfattning 

Syftet med idéburna offentliga partnerskap (IOP) är att skapa ett långsiktigt socialt hållbart 
Kungälv genom att stärka samverkan mellan kommunen och den idéburna sektorn. 
 
Partnerskapet avser samverkan mellan Kungälvs kommun och Brottsofferjouren. För 
Brottsofferjouren och Kungälvs kommun innebär uppdraget att stärka föreningens 
verksamhet genom att erbjuda brottsoffer, vittnen och anhöriga stöd på olika sätt, genom 
information om rättsprocessen och ersättningsfrågor, stöd inför förhandlingar, 
polisanmälningar samt med olika myndighetskontakter som krävs i samband med brott. 

 
Förslag till beslut: 
 

1. Upprättad överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap mellan 
Brottsofferjouren Storgöteborg och Kungälvs kommun godkänns. 

2. Överenskommelsen undertecknas av sektorchef Trygghet och Stöd.   
 

Juridisk bedömning  

 
Juridisk bedömning är att partnerskapet uppfyller fastställda kriterierna kring idéburet 
offentligt partnerskap. 
 

Bakgrund 

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en partnerskapsrelation mellan den kommunala och 
den idéburna sektorn för att stötta en verksamhet som hanterar någon form av 
samhällsutmaning. I överenskommelsen bestäms vad partnerskapet gäller, vilken resurs 
respektive part ska bidra med, hur länge partnerskapet ska gälla och eventuella andra särskilda 
förutsättningar.  
 
Kungälvs kommun (KS2017/0307) har antagit en riktlinje för Idéburet offentligt partnerskap 
(IOP). Enligt riktlinjen kan avtal ingås med idéburna organisationer, föreningar, kooperativ, 
sociala företag eller liknande, som: 

 Bedrivs utan vinstsyfte.  

 Inte ha ekonomiska drivkrafter.  
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Brottsofferjouren Storgöteborg är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation som 
ger stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga. Brottsutsatta kan vara anonyma i kontakten med 
oss, stödet är kostnadsfritt, tystnadslöfte och ingen polisanmälan krävs. 
  

Verksamhetens bedömning 

Långsiktig samverkan med Brottsofferjouren Storgöteborg fyller en viktig funktion i det 
brottsförebyggande och trygghets skapande arbetet. Partnerskapet utgår ifrån plan Trygg i 
Kungälv (Dnr KS2020/1620) och det prioriterade området främja det brottsförebyggande 
arbetet.  
 
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål 
 
Partnerskapet överensstämmer med följande av kommunfullmäktiges strategiska mål. 

 En trygg omsorg med valmöjligheter genom livet. 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030  

Mål 16 i Agenda 2030 är fredliga och inkluderande samhällen. Partnerskapet ska bedömas 
utifrån underliggande delmål, som innefattar att främja rättssäkerheten på nationell och 
internationell nivå samt säkerställa lika tillgång till rättvisa för alla 

 
Bedömning utifrån politiska styrdokument  
I program social hållbarhet (Dnr KS2019/0202) är trygghet ett prioriterat område med 
underliggande målet att främja det brottsförebyggande arbetet 
 
Programmet konkretiseras via planen för Trygg i Kungälv (Dnr KS2020/162), där en aktivitet 
är fortsatt strukturerat arbete utifrån ”Trygg i” -modellen. Brottsofferjouren i Storgöteborg 
bedöms som en strategisk aktör för att minska och förebygga otryggheten.  
 
Partnerskapet har även bedömts utifrån nedanstående politiska styrdokument: 

 KS2017/0307 Riktlinjer för Idéburet offentligt partnerskap 

 KS2016/0751 Samhällskontrakt 2020 

 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv  

 
Partnerskapet med Brottsofferjouren i Storgöteborg innefattar följande medborgar- och 
brukarperspektiv via nedanstående åtagande:   

 Invånare inom organisationens verksamhetsområden, Kungälvs kommun samt 
kommunerna Partille, Härryda, Mölndal och Göteborg, ska erbjudas samtalsstöd och 
rådgivning i en brottsutsatt situation. 

 Brottsutsatta, vittnen och anhöriga (till brottsutsatta, vittnen och gärningspersonen) ska få 
stöd och rådgivning när det gäller polisanmälan, rättsprocess, försäkrings- och 
ersättningsfrågor samt övriga kontakter med myndigheter, vården eller andra 
hjälporganisationer enligt intentionerna i Socialtjänstlagen (5 kap11§). 
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 Verksamheten ska vara känd och kontinuerligt marknadsföras via sociala medier samt 
genom tryckt material. 

 

Ekonomisk bedömning 

Under tidsperioden fakturerar Brottsofferjouren Storgöteborg ett årligt verksamhetsstöd från 
Kungälvs kommun motsvarande 4 kr per invånare och år. Ersättningen baseras på aktuellt 
invånartal.  Utbetalning för aktuellt verksamhetsår sker preliminärt senast sista februari.  
 
Medel finansieras via befintlig budget för sociala föreningar. 
 
Överenskommelsen om partnerskap avser perioden 2021-03-01 till och med 2022-02-28. 
Avtalet förlängs automatiskt med ett år i sänder, om det inte skriftligen sägs upp senast 3 
månader före avtalsperiodens utgång. Avtalet upphör dock senast utan föregående uppsägning 
2024-02-29. 
 

Förslag till beslut 

 
1. Upprättad överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap mellan 

Brottsofferjouren Storgöteborg och Kungälvs kommun godkänns. 
2. Överenskommelsen undertecknas av sektorchef Trygghet och Stöd.   

 
 

 
Lena Arnfelt  Haleh Lidqvist  
Sektorchef Trygghet och Stöd  Kommundirektör  
 
 
Expedieras till:    

För kännedom till:  
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Verksamhetsplan för 

Brottsofferjouren Storgöteborg 

2020 

 

 

Verksamhetsområden och huvudsaklig finansiering 

I Brottsofferjouren Storgöteborg ingår Göteborg, Härryda, Mölndal och Partille i det 

geografiska verksamhetsområdet. Brottsofferstödsverksamheten finansieras huvudsakligen 

av kommunerna i upptagningsområdet.  

Vittnesstödsverksamheten vid Göteborgs Tingsrätt och Hovrätt för Västra Sverige bedrivs i 

Brottsofferjouren Storgöteborgs regi och finansieras av Brottsoffermyndigheten.  

 

Syfte och kärnverksamhet 

Brottsofferjouren Storgöteborgs syfte och kärnverksamhet är att via sina stödjare,  

• erbjuda medmänskligt stöd  

• ge information om rättsprocessen 

• ge stöd inför, under och efter förhandlingar 

• ge stöd gällande polisanmälan och ersättningsfrågor 

• förmedla kontakt till myndigheter eller stödinsatser 

till brottsutsatta, vittnen samt anhöriga till brottsutsatta, vittnen och gärningspersoner.  

 

Framgångsfaktorer 

Brottsofferjouren Storgöteborg ska kännetecknas av hög tillgänglighet, lyhördhet för 

brottsutsattas och vittnens önskemål och känslomässiga situation samt snabbt kunna 

förmedla nödvändiga kontakter på ett likvärdigt sätt till alla.  

För att upprätthålla och ständigt utveckla kvalitetsnivån krävs, för uppgiften väl utbildade, 

kompetenta och godkända stödjare. Stödjarnas insatser och deras bemötande av 

medmänniskor i sin situation som brottsutsatta och vittnen är basen för Brottsofferjouren 

Storgöteborgs kvalité och anseende. 
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Mål 

Alla brottsutsatta, vittnen och anhöriga som vänder sig till Brottsofferjouren 

Storgöteborg ska få hjälp och stöd av hög kvalité. 

Därför ska Brottsofferjouren Storgöteborg 

• ha ett kansli i lämplig lokal med tydliga och regelbundna öppettider. När vi inte har 
möjlighet att svara i telefon ska tillgängligheten tillgodoses genom att telefonen 

kopplas till Brottsofferjouren Sveriges telefoncentral (0200-21 20 19). 

• ha kompetent tillsvidareanställd personal för samordning av verksamhet och stödjare 
samt genomförande av styrelsens beslut. 

• säkerställa att vittnes- respektive brottofferstödjarna har tillgång till samordnare 

anställd av Brottsofferjouren Storgöteborg för sin information, utbildning, 

handledning med mera. 

• för att täcka behovet av fler vittnes- och brottsofferstödjare och för att motsvara 

matchningsbehovet rekrytera och utbilda med fokus på att attrahera stödjare med 

varierande ålder, kön, bakgrund och kompetens. 

• via sin styrelse, leva upp till sitt arbetsgivar-, juridiska- och ekonomiska ansvar samt i 

samverkan med sin personal driva och utveckla Brottsofferjouren Storgöteborg som 

organisation och verksamhet. Styrelsen ska även vara garant för att Brottsofferjouren 

Storgöteborgs verksamhet har sin grund i FN-konventionen om de mänskliga 

rättigheterna och de av riksförbundets fastställda stadgar och övriga styrdokument. 

 

 

Kunskap om brottsutsatta, anhöriga och vittnens situation ska öka och syfta till 

en förbättring av rådande förhållanden.  

Därför ska Brottsofferjouren Storgöteborg 

• samverka och driva opinionsarbete i lokalsamhället och nationellt då det är 
avgörande för att skapa bättre förutsättningar för människor som på olika sätt utsätts 

för brott. 

• samverka med Brottsofferjouren Sverige, andra jourer i länet, med städer och 
kommuner i upptagningsområdet, med rättsväsendet samt med andra ideella 

föreningar.  

• vara aktiv deltagare i adekvata nätverk. Brottsofferjouren Storgöteborg ska ta initiativ 
till och tillsammans med andra aktörer skapa projekt och nya samverkansformer som 

kan vara till gagn för måluppfyllelsen. 

• ta tillvara så många tillfällen som möjligt att skapa opinion, föreläsa och på olika sätt 
informera om föreningens uppdrag och verksamhet. Utgångspunkten ska tas i 

föreningens samhällsnyttiga bidrag till vårt demokratiska samhälle och rättssystem, 

grundat på mänskliga rättigheter.  

• aktivt verka för att värva nya betalande medlemmar och sponsorer samt "vårda" 

desamma med prenumeration på tidskriften Brottsoffer, nyhetsbrev och 

uppdateringar. 



3/21 Idéburet offentligt partnerskap brottsofferjouren Storgöteborg  - KS2020/2011-1 Idéburet offentligt partnerskap Brottsofferjouren Storgöteborg  : Boj Sgbg Verksamhetsplan 2020

  2020-02-17 
 

3 
 

 

För att Brottsofferjouren Storgöteborgs uppdrag ska genomföras på bästa sätt 

ska ideella stödjare, personal och styrelseledamöter vara välinformerade, 

uppdaterade och känna sig delaktiga i ett meningsfullt sammanhang.  

Därför ska Brottsofferjouren Storgöteborg 

• erbjuda alla stödjare möjlighet att delta i fortbildning och/eller konferenser minst två 

gånger under verksamhetsåret samt anordna stödpersonsträffar, 

handledningstillfällen och utvecklingssamtal för desamma. 

• erbjuda personal och styrelsemedlemmar att delta i adekvat fortbildning och 

konferenser. 

• säkerställa att personal får tillgång till handledning, arbetsplatsmöten (apt), löne- och 
utvecklingssamtal. 

 

Fokusområden 2020 för styrelsen är: 

• Fortsätta utveckla samarbetet med kommunerna i vårt upptagningsområde. 
 

• Öka kännedomen om Brottsofferjouren i våra kommuner.  
 

• Fortsätta utveckla stödmedlemskap i föreningen för att säkerställa en god framtida 
ekonomi. 
 

• Fortsätta utveckla verksamheten och våra utbildningar. 
 

• Utveckla arbetsmiljöarbetet inklusive krishantering. 
 

• Vårda våra kontakter och samarbeten med andra ideella organisatorer, nätverk och 
samarbetsorgan i syfte att utveckla vår stödverksamhet. 
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Verksamhetsberättelse för 

Brottsofferjouren Storgöteborg 

2019 
 

 

Styrelsen för Brottsofferjouren Storgöteborg lämnar härmed sin berättelse 
över verksamhetsåret 2019. 

 
Grunden och uppdraget för Brottsofferjouren Storgöteborg 
Grunden för allt arbete som bedrivs i föreningen är de mänskliga rättigheterna som gäller var 
och en, oavsett etnisk tillhörighet, hudfärg, kön, språk, religion, sexuell läggning, 
könsöverskridande identitet, funktionsvariation, politisk uppfattning eller social ställning och 
fastslår alla människors lika värde. 

 
Brottsofferjouren Storgöteborgs uppdrag är att via sina ideella stödjare erbjuda: 
 

• Medmänskligt stöd  

• Information om polisanmälan, rättsprocessen och ersättningsfrågor 

• Stöd inför, under och efter förhandling 

• Förmedling av kontakt till myndigheter och andra stödinsatser 
       till brottsutsatta, vittnen samt anhöriga till brottsutsatta, vittnen och gärningspersoner. 
 

Medlemskap i Brottsofferjouren Sverige 
Brottsofferjouren Sverige, är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation som arbetar 
för brottsoffers rättigheter. Grunden för arbetet är FN-konventionen om mänskliga rättigheter. 
Brottsofferjourernas insatser är ett bidrag till vår demokrati och vårt rättssamhälle. 
Brottsofferjouren Storgöteborg är en av ett 70-tal lokala jourer runt om i landet som ingår i och 
utgör Brottsofferjouren Sverige. 
 

Geografiskt verksamhetsområde 
Göteborg, Härryda, Mölndal och Partille ingår i Brottsofferjouren Storgöteborgs geografiska 
verksamhetsområde. 
 

Lokal 
Brottsofferjouren Storgöteborg flyttade från kontoret på Storgatan 26 under juni månad till 
Sockerbruket 3. Hyresvärd är fortfarande Higab. Nu har föreningen ett hyresavtal som löper 3 
år i taget.  

 

Årsmöte och styrelse 
Föreningens årsmöte ägde rum den 12 mars på Mötesplatsen, Södra Allégatan 1B i Göteborg. 
Vid mötet valdes föreningens ordförande och fem ledamöter, vilka konstituerade sig enligt 
följande: 
 
Sten-Åke Siewertz (omvald till ordförande på 1 år) 
Bengt Odeholm, sekreterare (återstår ett år av mandatperioden) 
Alf Andersson, kassör (återstår ett år av mandatperioden) 
Ulla-Carin Hedin, ledamot (återstår ett år av mandatperioden) 
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Jana Karlsson, ledamot (vald på 2 år) 
Patrik Sällström, ledamot (vald på 2 år) 
 
Styrelsen har under året haft 13 protokollförda sammanträden. Styrelsen har lett och deltagit i 
två planeringsdagar tillsammans med personalen under året. Ordförande samt ytterligare tre 
styrelseledamöter har deltagit i förbundsstämma respektive ordförandekonferens anordnade av 
Brottsofferjouren Sverige.  

 
Revisorer 
Till föreningens revisorer utsågs Bengt Bivall och Petúr Jóhannesson, till revisorssuppleant 
valdes Ola Svensson.  

 

Valberedning 
Birgitta Petersen och Frida Tånghag utsågs till föreningens valberedare. 

 

Anställd personal 
Stina Rehnberg, Malin Almroth och Anna Siitam Wadman är tillsvidareanställda. Under året 
har Yvonne Wennerström vikarierat för Stina Rehnberg och Sanna Gonzales Engelbrektsson har 
vikarierat för Malin Almroth under januari. 
 
Personalen har deltagit i konferenser, fortbildning och föreläsningar för sin 
kompetensutveckling samt tillsammans med styrelsen genomfört två hela planeringsdagar. 
Personalen har fått handledning av Elisabeth Kwarnmark, leg. psykolog under året. 
Arbetsplatsträffar (APT) för personal har genomförts kontinuerligt. 
 

Samordning och stöd till stödjare 
Ett uppdrag för föreningens anställda samordnare är att bedriva ett metodiskt utvecklings-
arbete. Syftet är att vittnes- och brottsofferstödjare ska kunna utföra sitt uppdrag på bästa 
möjliga sätt och känna sig delaktiga i ett meningsfullt sammanhang. Exempel på detta kan vara 
ärendefördelning, verktyg i form av hänvisningslista, träffar, stöd- och informationsinsatser, 
erbjudna kurser, föreläsningar med mera riktade till vittnes- och brottsofferstödjare.  

 
Brottsofferstödjare och vittnesstödjare 
De ideella stödjarnas insatser är föreningens viktigaste resurs. Arbetet som brottsofferstödjare 
och vittnesstödjare kräver kunskap, självkännedom och förmåga till empati. De ideella 
stödjarnas bemötande skapar i hög utsträckning föreningens kvalité och anseende.  
 
14 brottsofferstödjare har varit aktiva under året. Brottsofferstödet i jouren har bidragit med 
stödinsatser till 992 personer. Inom jouren har det lagts ner 5350 timmar på ideellt arbete som 
inneburit direkt stöd till brottsoffer och anhöriga, samt vidareutbildning.  
Föreningens ideella stödjare, både brottsofferstödjare och vittnesstödjare, har under året utöver 
sina uppdrag erbjudits att kontinuerligt delta i arrangerade träffar. Träffarna har bland annat 
bestått av studiebesök på Kriscentrum för kvinnor, utbildning om HBTQ och normkritik med 
föreläsare från RFSL och flertalet föreläsningar om våld i nära relation med både forskare och 
åklagare. Vidare har stödjarna fått en prenumeration på Brottsofferjourens tidning, möjligheten 
till att delta på fortbildning, konferenser, föreläsningar, vårfest och julbord.  Konferenser som 
samordnare och stödjare deltagit på är bland andra en temadag om våld i nära relation som 
anordnades av Jämställdighetsmyndigheten och en temadag om demokratibrott med 
Brottsoffermyndigheten. 
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Under 2019 har 22 vittnesstödjare varit aktiva. På uppdrag av Brottsoffermyndigheten 
rapporterar vi in statistik på antalet arbetade timmar i tingsrätten och hovrätten samt hur 
många vi gett stöd till. Vittnesstödjarna har sammanlagt arbetat 1303,5 timmar med samtal och 
stöd till cirka 2548 personer. 

 
Rekrytering  
Arbetet att medvetet och aktivt rekrytera och utbilda ideella stödjare med varierande bakgrund, 
ålder, kön och språkkompetens har Brottsofferjouren Storgöteborg haft som mål under 2019. 
Bland annat har vi strategiskt valt att rekrytera under hela året och på så sätt gjort uppdrag 
tillgängligt till fler, bland annat genom annonser på Facebook och Volontärbyrån.  Målet att 
uppnå den önskvärda sammansättning som behövs för att matcha de varierande behov som 
vittnen, brottsoffer och anhöriga har, är långsiktigt satt. Under årets utbildningsomgång har vi 
bland annat fått in en brottsofferstödjare som kan ge stöd på arabiska. 

 
Utbildningsarrangemang 
En intern grundutbildning för nya ideella stödjare på sju tillfällen påbörjades i januari och 
avslutades i februari. Sammanlagt har föreningen utbildat 18 nya stödjare.  
Efter grundutbildningen arrangerades en vidareutbildning om brottskadeersättning med en 
jurist från Brottsoffermyndigheten.  
 
Under hösten anordnades, tillsammans med de andra Brottsofferjourerna i regionen en regional 
utbildningsdag i Göteborg för ideella stödjare, styrelse och personal i regionen. Föreläste gjorde 
Peter Strandell om minnespsykologi och brottsdrabbades reaktioner och behov med 
efterföljande diskussion kring önskemål och tankar om fortsatta regionala utbildningar.  
Det har arrangerats en demokratibrottskonferens, ”Orädd demokrati”, gemensamt med 
Brottsofferjouren Sverige i Göteborg med deltagare ifrån regionen där lokala jourer, polisen, 
åklagare, politiker, journalister och konstnärer bjöds in för att diskutera hot och hat mot 
enskilda som använder sina demokratiska rättigheter.  

 

Medlemmar och stödmedlemmar 
Medlemsregistret har under året uppdaterats och medlemsantalet vid årets slut var 91. 
Alla ideella stödjare i Brottsofferjouren Storgöteborg har efter internutbildning och bedömd 
lämplighet godkänts av styrelsen och blivit medlemmar genom att betala sin medlemsavgift. 
Likaså är styrelsemedlemmarna betalande medlemmar i föreningen.  
 
Enbart medlemskap i föreningen utan därtill kopplat uppdrag, är ett sätt att stödja föreningen 
ekonomiskt (bg 588–3954).  
 
Den 14 november arrangerades en föreläsning på Göteborgs universitet (GU) på temat dödligt 
partnervåld med forskaren Viveka Enander riktat till våra medlemmar som också fick 
möjligheten att ta med sig en gäst.  
 
Under 2019 har styrelse suttit med personalen och pratat om möjligheten till att utveckla 
stödmedlemskap. 

 

Information, utåtriktat- och opinionsarbete 
Personalen har informerat om Brottsofferjouren Storgöteborg på universitet, gymnasier, 
folkhögskolor och träffpunkter. Information har även spridits på mässor och vid studiebesök.  
 
Den 22 februari arrangerades ett lunchevent på trappscenen på Göteborgs stadsbibliotek på den 
internationella Brottsofferdagen på temat Brott mot äldre. En föreläsare från polisens CIRCA-
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grupp berättade om bedrägeribrott mot äldre och Brottsofferjouren Storgöteborg om våld mot 
äldre. Brottsofferdagen kommer att fortsätta uppmärksammas nästkommande år på nytt tema. 
 
Den 25 februari föreläste vi om vår verksamhet för elever på Magelungens gymnasium. 
 
Den 19 mars föreläste vi om brott mot äldre för Viktoriaorden i Göteborg. 
 
Den 27 mars publicerades en artikel på Partille Kommuns hemsida ”Brottsofferjouren ger 
mångsidigt stöd” https://www.partille.se/nyheter/2019/mars/brottsofferjouren-ger-mangsidigt-stod/  
 
Den 16 maj deltog vi på Biskopsgårdens dag. 
 
Den 22 maj deltog vi på Brukar och organisationsdag på GU på socionomutbildningen – 
institutionen för socialt arbete. 
 
Den 26–29 september fick vi möjlighet genom bidrag från Brottsoffermyndigheten, att delta på 
Bokmässan. Där samtalade vi med över 600 besökare om vår verksamhet, samt delade ut böcker 
på temat våld i nära relationer.   

 
Den 30 september informerade vi om Brottsofferjourens verksamhet för poliser som ska arbeta 
vid sektioner för brottsoffer och personsäkerhet i olika delar av landet.  
 
Den 21 oktober informerade vi om vår verksamhet för elevkåren på Sahlgrenska akademin. 
 
Den 25 oktober publicerades en artikel på Mölndals Stads hemsida ”Brottsofferjouren stöttar 
Mölndalsbor” https://www.molndal.se/startsida/arkiv/nyheter/nyheter/2019-10-25-
brottsofferjouren-stottar-molndalsbor.html 
 
Den 5 november föreläste vi om bedrägeribrott för hörselskadades förening. 
 
Den 8 november föreläste vi om vår verksamhet på temadag för socionomstudenter vid GU - 
institutionen för socialt arbete. 
 
Den 13 november var vi mer i P4 Göteborg Eftermiddag på temat rånoffer. 
 
Den 16 november deltog vi på temadag på Mölndals bibliotek med Zonta tillsammans med 
socialtjänst, kvinnojour och polisen. Vi föreläste om vår verksamhet och hade bokbord. 
 
Den 18 november föreläste vi om Brottsofferjouren för elever på Krokslättsgymnasiet. 
 
Den 23 november arrangerade vi Orange day ihop med MÄN, Zonta, och UN women Göteborg i 
samband med den internationella dagen mot mäns våld mot kvinnor. Arrangemanget ägde rum 
i Nordstan och temat var sexuellt våld.  
 
Den 26 november publicerades en DN-artikel som vi medverkade i: ”Äldre kvinnor särskilt 
sårbara för våld i nära relationer” 
 
Den 27 november föreläste vi om våld mot äldre för träffpunkten i Hammarkullen.  
 
Den 18 december deltog vi på Brukar och organisationsdag på termin 6, socionomutbildningen 
– institutionen för socialt arbete.  
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Samarbete och samverkan 
Ett omfattande samarbete/samverkan med näraliggande verksamheter, råd, referensgrupper 
och nätverk i verksamhetsområdet är under kontinuerlig utveckling. Samarbetet med anslutna 
kommuner är även det påbörjat och under utveckling. Några verksamheter som vi haft 
inledande samtal med under året är RAV, riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade, 
ATSUB, Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn och FATEG, föreningen för anhöriga till en 
gärningsman. Vi har även diskuterat samverkan och extra stöd till brottsutsatta personer med 
funktionsvariationer med styrelsen för Funktionsrätt Göteborg.  
 

Avtal 
Under 2019 har föreningen slutit samverkansavtal med Härryda, Partille och Mölndal. Från 
Göteborgs Stad har föreningen erhållit föreningsbidrag.  
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Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap:
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Storgöteborg
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Allmänt  
 
Kungälvs kommun (Dnr KS2017/0307) har antagit en riktlinje för Idéburet offentligt 
partnerskap (IOP). Samverkansformen Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är ett koncept för 
samhällsutveckling, som utarbetats av Forum för Frivilligt Socialt Arbete.  
 
Enligt riktlinjen kan avtal ingås med idéburna organisationer, föreningar, kooperativ, sociala 
företag eller liknande, som:  
 

 Bedrivs utan vinstsyfte. 

 Inte ha ekonomiska drivkrafter.  

 
I bedömningen kring att ingå IOP idéburna organisationer, beaktar Kungälvs kommun utifrån 
antagen riktlinje, följande kriterier:  
 

 Visat intresse för att ingå ett partnerskap med kommunen.  

 Organisationer som driver, vill driva en verksamhet som bedöms bidra till att öka den 
sociala hållbarheten och minska utanförskapet i kommunen.  

 Organisationer som har ett nära samarbete med kommunen.  

 Organisationer som driver ett långsiktigt arbete.  

 

Parter  
  
Detta Idéburet Offentligt partnerskap (IOP) är inrättat mellan:  
 
Kungälvs kommun    Brottsofferjouren Storgöteborg  
Sektor Trygghet och Stöd    Sockerbruket 3  
Ytterbyvägen 2   414 51 Göteborg  
442 30 Kungälv    Org. nummer: 815600 - 878   
Org. nummer: 2122000 - 1371    
 
Kontaktperson    Kontaktperson  
Michael Wallin    Bengt Odeholm  
Säkerhetssamordnare    Vice ordförande  
E-post: michael.wallin@kungalv.se  E-post: bengt.odeholm@gmail.com 
Telefon: 0768-927484   Telefon: 0736-256824 
 
 

Avtalets form och uppdrag  
 

Avtalet avser IOP-avtal (Idéburet Offentligt Partnerskap) mellan Kungälvs kommun, Sektor 
Trygghet och Stöd och Brottsofferjouren Storgöteborg.  Brottsofferjouren Storgöteborgs 
uppdrag är att ge råd och stöd till brottsutsatta, vittnen och deras anhöriga genom samtalsstöd 
och information om rättsprocessen, ersättningsfrågor, stöd inför förhandlingar, polisanmälningar 
och olika myndighetskontakter i samband med brott. Med brottsutsatt menas en person som 
upplever sig eller närstående utsatt för brott oavsett om en polisanmälan gjorts eller inte. 
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Åtagande  
 
Brottsofferjouren åtagande:  

- Invånare inom organisationens verksamhetsområden, Kungälvs kommun samt 
kommunerna Partille, Härryda, Mölndal och Göteborg, ska erbjudas samtalsstöd och 
rådgivning i en brottsutsatt situation. 

- Brottsutsatta, vittnen och anhöriga (till brottsutsatta, vittnen och gärningspersonen) ska få 
stöd och rådgivning när det gäller polisanmälan, rättsprocess, försäkrings- och 
ersättningsfrågor samt övriga kontakter med myndigheter, vården eller andra 
hjälporganisationer enligt intentionerna i Socialtjänstlagen (5 kap11§). 

- Verksamheten ska vara känd och kontinuerligt marknadsföras via sociala medier samt 
genom tryckt material. 

 

Kungälvs kommuns åtagande:  

- Ska medverka till Brottsofferjouren är känd för kommuninvånare så att brottsutsatta, 
anhöriga och vittnen kan få den hjälp de behöver.  

- Ska säkerställa att dess verksamhet har god kännedom om Brottsofferjourens verksamhet. 

- Ska utse en kontaktperson som ansvarar för uppföljning, kontakt med kommunen 
samordning av gemensamma informationsinsatser.  

 

Parternas inbördes relation  

 
Undertecknade parter i detta avtal betraktas som självständiga och jämbördiga aktörer. Varje 
parts integritet och oberoende skall respekteras. Parterna ansvarar var för sig för sin insats i 
arbetet och varje parts särart och mervärde ses som en tillgång för partnerskapet.  

 

Organisation och innehåll:  
 

Brottsofferjouren Sverige är en rikstäckande politiskt och religiöst obunden ideell organisation 
vars ändamål är att erbjuda och ge medmänskligt stöd, information och praktisk vägledning till 
brottsutsatta, vittnen och anhöriga. Brottsofferjourens insatser är ett komplement och ett 
alternativ till myndigheternas stöd. 
 
Grunden är FN:s konvention om mänskliga rättigheter som fastslår alla människors lika värde 
och lika rättigheter. Brottsutsatta kan vara anonyma och stödet är kostnadsfritt.  
Brottsofferjouren Storgöteborg är en av landets 71 lokala jourer. För verksamheten finns en ideell 
styrelse, anställda samordnare samt utbildade ideella stödjare. Föreningens stadgar är 
gemensamma inom Brottsofferjouren Sverige.  

 
Avtalsuppföljning  
 
Brottsofferjouren Storgöteborg ansvarar för årligen redovisa verksamheten genom att in 
verksamhetsberättelse, årsmötesprotokoll samt balans och resultaträkning till Kungälvs kommun. 
Verksamhetsberättelsen ska tydligt redovisa antalet personer och vilka insatser som gjorts för 
brottsutsatta, anhöriga och vittnen i Kungälvs kommun.  
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Kungälvs kommun har rätt att vid behov begära in upplysningar, dokument eller annan 
information som kommunen anser nödvändiga för att uppfylla sina åtagande.  
Parterna träffas minst en gång per termin, med representanter från Kungälvs kommun och 
Brottsofferjouren Storgöteborg.  

 
Period för avtalet  
 

Överenskommelsen om partnerskap avser perioden 2021-03-01 till och med 2022-02-28. Avtalet 
förlängs automatiskt med ett år i sänder, om det inte skriftligen sägs upp senast 6 månader före 
avtalsperiodens utgång. Avtalet upphör dock senast utan föregående uppsägning 2024-02-29.  

 
Ekonomi  
 
Under tidsperioden fakturerar Brottsofferjouren Storgöteborg ett årligt verksamhetsstöd från 
Kungälvs kommun motsvarande 4 kr per invånare och år. Ersättningen baseras på aktuellt 
invånartal närmast föregående år per 31 december. Utbetalning för aktuellt verksamhetsår sker 
preliminärt senast sista februari.  

 
Omförhandling, hävningsrätt samt tvist  
 
Båda parter kan påkalla omförhandling av bestämmelser i detta avtal.  
 
Om betydande avvikelser från verksamhetsplan och budget sker ska parterna innan förändringar 
genomförs föra en dialog och på rätt nivå godkänna förändringarna.  
 
Kommer inte parterna överens om nya villkor vid omförhandling gäller detta avtal oförändrat.  
 
Om någon av partnerna inte uppfyller villkoren för överenskommelsen eller brister i sina 
åtagande, eller det råder väsentligt förändrade omständigheter så ska alla medverkande parter föra 
en dialog om huruvida avtalet kan fortsätta. 
 
Part kan häva detta avtal om någon motpart inte fullföljer sina åtagande och rättelser inte sker 
utan dröjsmål. Vid händelser av att avtalet hävs kan part bli återbetalningsskyldig för delar eller 
hela summan som Kungälvs kommun har betalt ut inom ramen för detta avtal. Resterande parter 
ska i sådant läge föra en dialog om huruvida deras insatser kan fortsätta.  
 
Om tvist uppstår ska dessa i första hand lösas genom dialog mellan avtalsparterna.  
 

Avtal 
  
Detta avtal upprättas i två exemplar varav båda parter behåller sitt.  

 
Underskrift  
 
Lena Arnfelt  
Sektorchef Trygghet och Stöd Kungälvs kommun  
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Sten-Åke Siewertz 
Ordförande Brottsofferjouren Storgöteborg  
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1. Inledning 

Nationell strategi och handlingsplan 

Skolväsendet fick den 19 oktober 2017 en nationell digitaliseringsstrategi vars syfte är att 

främja kunskapsutvecklingen och skapa likvärdiga förutsättningar för alla barn och elevers 

digitala kompetens. Målet med strategin är att ”det svenska skolväsendet ska vara ledande i att 

använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög digital kompetens hos 

barn och elever för att främja kunskapsutvecklingen och likvärdigheten”1. I Skolverkets förslag 

till strategier tydliggörs att digital kompetens är en central fråga och att digitaliseringens 

möjligheter ska prägla skolväsendet.  

Den nationella digitaliseringsstrategin innehåller tre fokusområden:  

• Digital kompetens för alla i skolväsendet  

• Likvärdig tillgång och användning  

• Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter  

 

Beredningen för bildning och lärande i Kungälvs kommun har tagit fram ett visionärt strategiskt 

policydokument med utgångspunkt ifrån den nationella digitaliseringsstrategin för att möta 

framtidens digitaliseringsutmaningar. Den snabba utvecklingen i samhället ställer krav på 

förändring. Digitaliseringen i skolan skapar nya möjligheter för lärande. Dagens och 

morgondagens samhälle förutsätter digitalt kompetenta medborgare. 

2. Relation till andra styrdokument 

Beredningen för bildning och lärande har i uppdrag att långsiktigt skapa en hållbar styrning och 

ledning i frågor som berör skolutveckling kopplat till digitalisering, teknik, pedagogik och 

forskning i framkant. Beredningens arbete styrs från uppdraget givet av kommunfullmäktige 

och det strategiska målet Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande2. Beredningen har 

utgått från skollagen3, läroplanen4, och andra gällande styrande dokument och framförallt tar 

policyutgångspunkt i den nationella digitaliseringsstrategin från 20175. Tre strategiska områden 

är identifierade i Kungälv, som syftar till att lyckas med digitaliseringen: en smartare 

 
1 Skolverket (2020) Vi främjar skolväsendets digitalisering. Stockholm: Skolverket  
2 Kungälvs trion (S+M+C) Budget 2019–2022  
3 SFS 2010:800  
4 Skolverket (2019). Läroplan för grundskolan 2011. Rev. 2019. Stockholm: Skolverket 
5 Skolverket (2020). Vi främjar skolväsendets digitalisering. Stockholm: Skolverket 
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förvaltning, förenkla vardagen och ökad digital förmåga.6 Alla tre områdena påverkar i viss 

mån digitaliseringen inom skola men främst vill beredningen lyfta fram hur en ökad digital 

förmåga kan bidra till det övergripande kunskapsmålet att alla elever ska lyckas i skolan7.   

3. Syfte 

Den här digitaliseringspolicy har en långsiktig ansats och inriktning som utgör vägledning för 

den IT- och digitaliseringsplan som förvaltningen inom sektor bildning och lärande har gjort. 

Tillsammans strävar vi för en gemensam riktning som ytterst syftar till att alla elever ska 

utveckla sina digitala kompetenser som krävs för ett aktivt medborgarskap och framtida 

yrkesliv. Målsättningen är en likvärdig skola där alla elever är inkluderade avseende tillgång 

och digitalt användande, samt att den digitala kompetensen hos medarbetarna som arbetar i 

skolan fortsatt måste prioriteras och utvecklas.  

4. Mål och viljeinriktning 

Beredningens långsiktiga vision är att uppnå en fullt ut likvärdig skola där eleverna når 

kunskapsmålen med stöd av digitaliseringens möjligheter med utgångspunkt i den nationella 

digitaliseringsstrategin8. 

 

För att det ska ske krävs:  

• Att säkerställa kompetensutveckling på alla nivåer 

• Att ha en långsiktig plan med tydliga prioriteringar inom området 

• Att alla roller och ansvar är tydligt definierade och kända på samtliga nivåer 

• Att det finns ett uppdaterat tidsenligt och innovativt digitalt ekosystem, samt teknisk 

och pedagogisk support som motsvarar användarnas behov 

• Att det inom förvaltningen finns en koppling till det systematiska kvalitetsarbetet med 

fokus på utvärdering och uppföljning  

• Att vi vågar utmana och utveckla kunskap kring digitaliseringens effekter utifrån 

beprövad erfarenhet och forskning 

 
6 Kungälvs kommun (2019).  
7 Hattie, J. (2012). 
8 Utbildningsdepartementet (2017).  
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5. Fokusområde  

Den nationella digitaliseringsstrategin inbegriper tre huvudområden, som är indelade i 

delområden9.  

Digital kompetens för alla inom skolväsendet 

• Rektor och huvudman ska ha förmåga att strategiskt leda det digitala 

utvecklingsarbetet i verksamheten 

• Medarbetare som arbetar med barn och elever ska ha kompetens att välja och använda 

ändamålsenliga verktyg i utbildningen 

Likvärdig tillgång och användning  

• Det ska finnas ändamålsenlig digital infrastruktur samt teknisk och pedagogisk 

support i verksamheten  

• De digitala lärresurser som används i undervisningen ska vara ändamålsenliga och 

medföra att teknikens möjligheter kan utnyttjas effektivt 

• Digitaliseringen ska användas för att underlätta medarbetarnas arbetssituation i fråga 

om undervisning och administration  

Forskning om digitaliseringens påverkan på undervisning och lärande ska genomföras 

och stödja utveckling av verksamheter och insatser  

I skollagen anges de övergripande målen och riktlinjerna för skolan. Lagen slår fast att skolan 

ska vara likvärdig över hela landet. Alla elever har rätt att få en likvärdig utbildning, oavsett 

var de bor10. Digitaliseringen är inkluderande och möjliggör för elever oavsett bakgrund och 

behov att delta i undervisningen på lika villkor11. Elever ska i alla delar av skolväsendet ges 

förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens. Adekvat digitalkompetens är inte helt 

entydigt fastslår gällande forskning. Det markerar att det inte är möjligt att precisera en absolut 

nivå för digital kompetens då den successivt behöver utvecklas utifrån samhällets krav och 

barns och elevers förutsättningar12.  

 
9  Skolverket (2020a).  
10 SFS 2010:800, Skollagen 1 kap. 2 
11 Skolverket (2018).   
12 Skolverket (2020b).  
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6. Sammanfattningsvis att levandegöra strategin 

Beredningen för bildning och lärande ser ett långsiktigt behov av att kontinuerligt säkerställa 

fortbildning för medarbetare. Vilket är kostnadsdrivande och kräver en kartläggning och ett 

uttryck där verksamhetens behov framkommer med tydlighet. Det förutsätter även att resurser 

tillsätts för att möjliggöra ett genomförande och ett underhåll. Beredningen ser att kontinuerlig 

kompetensutveckling och omvärldsbevakning är en förutsättning för att förhålla sig till hur 

samhället för övrigt utvecklas. Därför måste vidareutbildningen för medarbetarna vara 

ändamålsenlig, löpande och ett område fredat från besparingar. Kungälvs kommun ska vara en 

attraktiv arbetsgivare och en del i det är att behålla och utveckla medarbetarnas kunnande och 

skicklighet. Lärare måste ges tid och möjlighet till diskussion, för att på ett mer konkret sätt 

tolka sitt uppdrag, för att fastställa ansvar och roller, som kommer att vara föränderligt över tid. 

Digitaliseringen är inte enbart IT - utan digitalisering bör ses i ett sammanhang som metod och 

förhållningssätt. Det digitala arbetet ska vara en självklar och integrerad del i skolans uppdrag.  

 

Elevernas tillgång till digitala verktyg kan variera och det är skolans uppdrag att överbrygga 

dessa skillnader. Undervisningen ska anpassas utifrån ett inkluderande förhållningssätt så att 

digitaliseringens möjligheter tas tillvara i mötet med de individuella behoven. Om digitalisering 

ska ge ett mervärde i undervisningen krävs en djupare kunskap om hur och i vilka sammanhang 

de digitala möjligheterna kommer bäst till nytta därför behöver undervisande lärare tid för 

reflektion och utvärdering av metod och verktyg13. 

Digitalisering förutsätter en fungerande infrastruktur och att kapaciteten är tillräckligt för att 

möta användarnas behov. Ytterligare en förutsättning som behöver säkerställas är tillgänglig 

service och tekniksupport.  

 

Kungälvs kommun behöver kontinuitet i alla satsningar som rör digitalisering. En stimulerande 

och utvecklande arbetsmiljö och en tilltro till professionen, en tydlig styrning och ledning, men 

i vardagen tillit och en frihet att möta varje elev utifrån dennes förutsättningar i det 

gemensamma arbetet att uppnå en kunskapsskola med en hög måluppfyllelse. Det livslånga 

lärandet behöver vara strukturera, organiserat och förutsägbart. Huvudman ska skapa 

förutsättningar och organisatoriska ramar. På enhetsnivå ska lärare skapa nytta inom ramen för 

 
13Sveriges kommuner och landsting (2019). (s 27) 
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sitt uppdrag, tid för systematiskt analys- och dialogarbete ska finnas och välgrundade 

prioriteringar ska göras i ett arbete som leds av rektor14 att vara modiga och våga prova tänka 

innovation, se möjligheterna i ny teknik och alternativa lösningar kommer det att bidra till 

ökade kunskapsresultat. Digitaliseringen i skolan driver utvecklingen framåt och ställer stora 

krav på en resursanvändning som ska möjliggöra och stödja skolutveckling i ständig förändring. 

Teknikens möjligheter ska användas effektivt och hänsyn tas till Agenda 203015. Allt ifrån 

resursanvändning, teknisk hållbarhet, återbruka och aktivt välja miljömässiga alternativ vid 

upphandling och inköp behöver ha ett strategiskt hållbarhetsperspektiv i linje med gällande 

miljömål. 

 

Den digitala utvecklingen vore inte möjlig utan en tydlig anknytning till rådande forskning och 

här behöver det skapas en långsiktighet i att förvärva kunskap såväl som att behålla och sprida 

den inom organisationen. Allt arbete som bedrivs inom skolans verksamhet ska vila på 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet16. Kungälvs kommun är en tillväxtregion och 

ligger strategisk nära högskolor och universitet. En långsiktig vision handlar om att uppmuntra 

ett nära samarbete, i syfte att underlätta för medarbetare att forska i del av sin tjänst och för som 

arbetar inom sektor skola att ta del av den senaste vetenskapen. Beredningen vill se en 

fortbildningsmodell som följs upp och utvärderas. Modellen syftar till att uppmuntra 

medarbetare att fortbilda sig inom området digitalisering. 

 

Skolbibliotek är ett centralt nav för lärande och här pågår ett utvecklingsarbete som ska leda till 

en likvärdig tillgång till kunskap. Beredningen för bildning och lärande ser skolbibliotekens 

viktiga roll som en självklar plats där elever kan söka information samt att granska den 

källkritiskt. Biblioteket oavsett form, och innehåll ska stimulera till läsning, lärande och 

kunskapsinhämtning. Det pågår ett regeringsarbete kring skolbibliotekets förstärkta roll och hur 

detta samspelar med digitaliseringsuppdraget17. Under 2021kommer Beredningen för bildning 

och lärande att återkomma med en skrivelse som tydliggör en långsiktig strategi för 

skolbibliotekens utformning och uppdrag i Kungälvs kommun.  

 
14 SFS 2010:800, 2 kap §10  
15 Globalportalen  
16 Skolverket (2020c).  
17 Utbildningsdepartementet (2019). 
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7. Uppföljning 

All uppföljning ska ske enligt det systematiska kvalitetsarbete som årligen utförs inom 

verksamheten sektor bildning och lärande. Alla initiativ ska utvärderas på olika nivåer i 

förvaltningen. Planering och uppföljning är en förutsättning för att säkerställa att vi gör rätt 

saker. För att få önskade resultat och nå de mål som är uppsatta kan en digitalisering av tjänster 

används för att underlätta analysarbetet, kommunikation och dokumentation. Innovation och 

möjlighet att prova, testa, dokumentera och utvärdera nya influenser i undervisningen ska 

uppmuntras. Genom lyckade och misslyckade erfarenheter sker ett lärande. I Kungälv ska vi ha 

en tillåtande organisation och en kultur där erfarenheter är värdefulla. Beredningen för Bildning 

och lärande uppmuntrar initiativ som stärker elevernas lust att lära och som ökar 

måluppfyllelsen. Vi vill att alla elever i Kungälvs skolor ska ha goda förutsättningar för ett 

livslångtlärande. 
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Förvaltningens bedömning, tjänsteskrivelse - digitaliseringspolicy för 
förskola och skola (Dnr KS2020/1771-1) 

Sammanfattning 

Sektor Bildning och Lärande bedömer att beredningens policy ligger i linje med skrivningar i 
styrdokument för skola, såväl kommunala samt nationella, samt uppdrag i skollag.  
 
Beredningens policy ligger även väl i linje med sektorns framtagna plan för digitalisering och 
det arbete som pågår.  
 
Förvaltningens sammanlagda bedömning är att policyn kan antas. 

Juridisk bedömning  

Den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet (2017), som utformades på uppdrag av 
regeringen samt aktuella läroplaner för förskola och grundskola innehåller mål och riktlinjer 
för digitalisering i skola. Enligt skollagen är det huvudmans uppdrag att skapa förutsättningar 
för att alla barn och elever ska kunna nå målen i läroplanerna.  
 
Förvaltningen bedömer att beredningens policy ligger i linje med de skrivningar som finns.  

Bakgrund 

Beredningens framtagande av policyn har skett i nära dialog med sektorn.  
 
Beredningen för bildning och lärande beslutade på sammanträde 2020-10-28 att remittera 
dokumentet till förvaltningen för bedömning, detta enligt rutin. Förvaltningen avger sina 
kommentarer på styrdokumentet i denna tjänsteskrivelse. 
 

Verksamhetens bedömning 

Sektor bildning och lärande har tagit fram en plan för digitalisering (beslutades av 
ledningsgruppen 2020-09-09) och arbetar med att skapa konkreta handlingsplaner för varje 
verksamhet i syfte att uppnå målen avseende digital kompetens och likvärdig tillgång i den 
nationella strategin.  
 
För att få lärare att vilja arbeta i, och stanna i kommunen, är det en viktigt att vi har en modern 
pedagogik och att det finns goda förutsättningar att utvecklas inom digitalisering. 
 
Mål och viljeinriktning i policyn ligger i linje med identifierade utvecklingsområden, och 
innehåll i sektorns digitaliseringsdokument.  
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Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål 
Beredningen nämner i policyn följande strategiska och övergripande mål:  

 Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande 

 Att alla elever ska lyckas i skolan 
 
Förvaltningen delar bilden av koppling till målen som beredningen har presenterat i sin policy.  

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030  

Förvaltningen delar beredningens bild kring denna fråga.   
 

Bedömning utifrån politiska styrdokument  
Förvaltningen bedömer att policyn ligger i linje med övriga politiska styrdokument.  

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv  

Barn och elevers utbildning är viktig för många. Den nationella strategin framhäver vikten av 
att alla barn och elever får en likvärdig utbildning och likvärdiga förutsättningar att arbeta med 
digitalisering, oavsett var i landet man bor.   
 
En likvärdig tillgång och användning av digitala verktyg, såväl som digitala lärresurser, samt 
god kompetens hos pedagoger och skolledare är en förutsättning för att nå upp till målen i den 
nationella strategin.  

Ekonomisk bedömning 

Förvaltningen gör bedömningen att antagandet av styrdokumentet digitaliseringspolicy för 
förskola och skola ryms inom sektorns ram.  
 

Förslag till beslut 

Informationen antecknas till protokollet 
 

 
Dennis Reinhold Haleh Lindqvist 
Sektorchef bildning och lärande Kommundirektör 
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Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2020-11-25 
Sida  1 (1) 
 

BEREDNINGEN FÖR BILDNING OCH 
LÄRANDE 

 

Justeras sign 

 

 § 57/2020 

Digitaliseringspolicy för förskola och skola (Dnr KS2020/1771) 

Beredningen för bildning och lärande har arbetat fram en digitaliseringspolicy för förskola och 
skola. Styrdokumentet har tidigare vart på partiremiss och har till dagens sammanträde har 
förvaltningen kommenterat dokumentet genom en tjänsteskrivelse.  

 
 Samtliga ledamöter i beredningen ställer sig bakom dokumentet.  
  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Förvaltningens bedömning, tjänsteskrivelse - digitaliseringspolicy för förskola 
och skola 
Protokollsutdrag digitaliseringspolicy BBL 2020-10-28 
Beredningens digitaliseringspolicy 2020-10-28 
 

Förslag till kommunstyrelsen 

Digitaliseringspolicy för förskola och skola antas 
__________ 
Annica Börstell (SD) inkommer med anteckning till protokollet. 
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Protokollsanteckning till protokollet för beredningen för bildning och lärande 2020-11-25 

avseende paragraf § 57 Digitaliseringspolicy för förskola och skola (Dnr KS2020/1771). 
 

Även om formuleringarna om forskning har modifierats och tonats ner i det slutliga 

digitaliseringsdokumentet jämfört med den tidigare version som vi lämnat skriftliga synpunkter på, 

ingår fortfarande målsättningen ”forskning om digitaliseringens påverkan på undervisning och lärande 

ska genomföras” i texten. Mina invändningar mot detta kvarstår och jag hänvisar till de synpunkter 

från Sverigedemokraterna som finns med som bilaga till beredningens protokoll av den 30 sept. 2020. 

 

Annica Börstell 

Sverigedemokraterna  



10/21 Beredningsskrivelse - Synlig- och tillgängliggöra kommunenens kultur- och naturarv - KS2020/1615-1 Beredningsskrivelse - Synlig- och tillgängliggöra kommunenens kultur- och naturarv : Beredningsskrivelse - Synlig- och tillgängliggöra kommunenens kultur- och naturarv

Beredningsskrivelse 
 
 
 
 

KULTUR- OCH FRITIDSBEREDNINGEN 

 

ADRESS Stadshuset· 442 81 Kungälv 

TELEFON 0303-23 80 00 

FAX 0303-190 35 

E-POST kommun@kungalv.se 

HEMSIDA www.kungalv.se 

  

1(2)  

Handläggarens namn 
Kultur- och fritidsberedningen 

2020-10-06  

 
 

Beredningsskrivelse - Synlig- och tillgängliggöra kommunenens natur- 
och kulturarv (Dnr KS2020/1615-1) 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsberedningen tar i enlighet med beredningsuppdraget Folkbildning – Natur och 
kulturarv, ideella sektorn, och partnerskap mellan kommun och föreningar (Dnr KS2019/0195) fram 
följande skrivelse.   
 
Kulturarv är det som vi idag har kvar av, och som vittnar om, hur människor levde förr. Det 
kan vara såväl materiella lämningar som föremål, platser och spår i landskapet samt 
immateriella lämningar som berättelser, traditioner och språk. 
 
Naturarv kan beskrivas som naturföreteelser, naturmiljöer eller naturområden som vittnar om 
historiska landskapet i kommunen. 
 
Natur- och kulturarvet är viktigt och ska självfallet bevaras. Beredningen vill trycka på att det 
tillgängliggörs. 
 
Kungälvs kommun har ett rikt natur- och kulturarv och syftet med denna skrivelse är att 
synlig- och tillgängliggöra det för lokalsamhället. Kommunens medborgare, besökande i 
kommunen och kommunens skolor ska, på ett lättillgängligt sätt, kunna ta del av kommunens 
natur- och kulturarv.  
 
Att tillgängliggöra natur- och kulturarvet skapar möjligheter för alla Kungälvsbor att känna 
samhörighet med sin hemort samt ger möjligheter för marknadsföring och utveckling av 
turismnäring. 
 
Idag hittas information om kulturarv i Kungälv i boken Kungälvs kommuns 
kulturminnesvårdsprogram som togs fram 1990 av flera aktörer och både förvaltning och 
ideella sektorn arbetar med kulturarvet på olika sätt. 
 
Natur- och kulturarvet är en viktig aspekt för att skapa ett socialt hållbart samhälle, i linje med 
de av kommunen antagna hållbarhetsmålen i Agenda 2030 (mål 11 och 16). Kommunen bör 
sträva efter att inkludera fler i det lokala natur- och kulturarvsarbetet, vilket bör vara 
vägledande i arbetet med att synlig- och tillgängliggöra kommunens natur- och kulturarv. 
 
Beredningen anser att information med QR-koder vid specifika platser runt om i kommunen 
är ett exempel på möjlig teknisk lösning som kan användas. Informationens utformning, 
belägenhet samt teknisk lösning överlåts åt kommunstyrelsen. 
 
Denna skrivelse har tagits fram efter kontakt med aktuella enheter inom förvaltningen i syfte 
att säkerställa genomförande samt ekonomisk påverkan.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen uppdras att synlig- och tillgängliggöra kommunens natur- och 
kulturarv med hjälp av nya tekniska lösningar. 

 
 
 
Expedieras till:   Matilda Skön 

Madeleine Nilsson 
 

För kännedom till:  Dennis Reinhold 
Annika Renström 
Haleh Lindqvist 
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2021-01-22 

 
 
 
 

Förvaltningens bedömning - Synlig- och tillgängliggöra kommunens 
kultur- och naturarv (Dnr KS2020/1615-5) 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsberedningen har tagit fram en beredningsskrivelse om att synlig- och 
tillgängliggöra kommunens kultur- och naturarv. Beredningen föreslår kommunstyrelsen att 
genomföra detta med hjälp av nya tekniska lösningar. 
Förvaltningen ombads på beredningens sammanträde 2020-10-27 att göra en ekonomisk och 
juridisk bedömning enligt rutin för beredningsskrivelsers beslutsprocess.  
 
Förvaltningen lämnar sitt utlåtande genom en ekonomisk, juridisk, medborgar- och 
brukarperspektiv och verksamhetsbedömning i denna tjänsteskrivelse.  
 
Sammanfattningsvis bedömer förvaltningen att det inte föreligger några juridiska hinder för att 
anta beredningsskrivelsen men att det inte går att genomföra inom befintlig ram.  
 
Förslag till beslut är att anteckna informationen till protokollet.  

 

Juridisk bedömning  

Vid ett arbete med att synliggöra och tillgängliggöra kommunens kultur- och naturarv behöver 
vi ta hänsyn till Kulturmiljölagen. I dess första paragraf sammanfattas det på vilket sätt 
kommun och eventuella samarbetspartners är ansvariga.  
”Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda kulturmiljön. Ansvaret för kulturmiljön delas av alla. 
Såväl enskilda som myndigheter ska visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. 
Den som planerar eller utför ett arbete ska se till att skador på kulturmiljön undviks eller begränsas.   

Bestämmelserna i denna lag syftar till att tillförsäkra nuvarande och kommande generationer tillgång till en 
mångfald av kulturmiljöer. Lag (2013:548).”  

Vidare berörs förslaget också av Miljöbalken, som tar hänsyn till att skydda värdefulla natur- 
och kulturmiljöer samt hur dessa skall vårdas.  
 
Beredningen föreslår att synlig- och tillgängliggörandet av kommunens kultur- och naturarv 
exempelvis kan genomföras genom uppförande av skyltar med QR-koder. Verksamhetens 
bedömning är att det kan krävas tillstånd för sådan skylt. Plan och bygglagen (2010:900) 8 kap 
§13 reglerar att en särskild värdefull plats från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller 
konstnärlig synpunkt inte får förvanskas.  
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Ingen av dessa lagar utgör något hinder för att besluta kring uppdraget att synliggöra 
kommunens natur-och kulturarv med hjälp av nya tekniska lösningar. 

Verksamhetens bedömning 

Flera enheter inom förvaltningen skulle behöva samarbeta samt föra dialog med föreningslivet 
(särskilt hembygdsföreningar) för ett genomförande av beredningsskrivelsen. 
Bedömningen är att kompetensen finns inom förvaltningen för att till stor del tillgängliggöra 
och synliggöra kommunens kultur- och naturarv.  
 
Förvaltningen ser positivt på förslaget att synlig- och tillgängliggöra kommunens natur- och 
kulturarv. Förslag till beslut i beredningsskrivelsen kan tas an på olika sätt beroende på vem 
som avses huvudsaklig målgrupp för insatsen samt vilka ekonomiska medel som avsätts för 
ändamålet.  

 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv  

Att tillgängliggöra vårt natur- och kulturarv genom samarbete med skolan är ett sätt att låta 
den yngre generationen få lära sig i sin närmiljö. 
 
Att arbeta med digital teknik möjliggör att information kan översättas till flera språk och på så 
sätt komma fler till gagn.  
 
Med beslutet att synlig- och tillgängliggöra kultur- och naturarvet utökas medborgarnas 
möjligheter att delta i kulturlivet. Vid användning av digitala lösningar skapar vi också andra 
arenor för samtal om kulturarv och hur dessa skall tolkas.  
 
En möjlig nackdel skulle kunna vara att vissa grupper som inte kan hantera tekniken eller inte 
har tillgång till den teknik som krävs för att tillgängliggöra sig informationen, stängs ute. 

Ekonomisk bedömning 

Att synlig- och tillgängliggöra kommunens natur- och kulturarv på en lägsta nivå (exempelvis 
genom information på kommunens hemsida) kan i dagsläget inte genomföras inom befintlig 
budgetram.  

 

Förslag till beslut 

Informationen antecknas till protokollet  
 

 
Dennis Reinhold Haleh Lindqvist 
Sektorchef Kommundirektör  
 
 
Expedieras till:  
 

Matilda Skön   

För kännedom till:  Madeleine Nilsson 
Anna Dahlén 

  



10/21 Beredningsskrivelse - Synlig- och tillgängliggöra kommunenens kultur- och naturarv - KS2020/1615-1 Beredningsskrivelse - Synlig- och tillgängliggöra kommunenens kultur- och naturarv : Protokollsutdrag - Kultur- och fritidsberedningen - 27 oktober 2020

Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2020-10-27 
Sida  1 (1) 
 

KULTUR- OCH 
FRITIDSBEREDNINGEN 

 

Justeras sign 

 

 § 56/2020 

Beredningsskrivelse - synlig- och tillgängliggöra kommunens natur- och 
kulturarv (Dnr KS2020/1615) 

 Kultur- och fritidsberedningen har i enlighet med beredningsuppdraget Folkbildning – Natur 
och kulturarv, ideella sektorn, och partnerskap mellan kommun och föreningar (Dnr KS2019/0195) tagit 
fram en beredningsskrivelse med syfte att synlig- och tillgängliggöra kommunens natur- och 
kulturarv.   
 
På dagens sammanträde går beredningen gemensamt igenom skrivelsen och beslutar att skicka 
ut den på partiremiss samt till förvaltningen för ekonomisk-juridisk bedömning inför beslut på 
beredningens kommande sammanträde.   

   

Beslut 

Beredningsskrivelsen Synlig- och tillgängliggöra kommunens natur- och kulturarv skickas 
ut på partiremiss samt till förvaltningen för ekonomisk- juridisk bedömning.  

__________ 
 
 

 Expedieras till Gruppledare 
Matilda Skön 
Madeleine Nilsson 

 För kännedom till Dennis Reinhold 
Annika Renström 
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Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2020-11-25 
Sida  1 (1) 
 

KULTUR- OCH 
FRITIDSBEREDNINGEN 

 

Justeras sign 

 

 § 60/2020 

Beredningsskrivelse - Synlig- och tillgängliggöra kommunenens natur- 
och kulturarv (Dnr KS2020/1615) 

Kultur- och fritidsberedningen har arbetat fram en beredningsskrivelse med syfte att synlig- 
och tillgängliggöra kommunens natur- och kulturarv.  
Arbetets ursprung ligger i beredningsuppdraget Folkbildning – Natur och kulturarv, ideella sektorn, 
och partnerskap mellan kommun och föreningar (Dnr KS2019/0195).  
Innan antagandet i beredningen har förvaltningen inkommit med ekonomisk och juridisk 
bedömning på skrivelsen. 
 
I och med antagande av beredningsskrivelsen antas uppdraget till kommunstyrelsen: 
kommunstyrelsen uppdras att synlig- och tillgängliggöra kommunens natur- och kulturarv med 
hjälp av nya tekniska lösningar. 
 

Beslutsunderlag 

Beredningsskrivelse Beredningsskrivelse - Synlig- och tillgängliggöra kommunenens kultur- 
och naturarv 
Bilaga Förvaltningens bedömning - Synlig- och tillgängliggöra kommunens kultur- och 
naturarv 
Bilaga Protokollsutdrag - Kultur- och fritidsberedningen - 27 oktober 2020 

Förslag till kommunstyrelsen 

Beredningsskrivelsen, Synlig- och tillgängliggöra kommunenens natur- och kulturarv (Dnr 
KS2020/1615) antas 

__________ 
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Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2020-11-25 
Sida  1 (1) 
 

KULTUR- OCH 
FRITIDSBEREDNINGEN 

 

Justeras sign 

 

 § 60/2020 

Beredningsskrivelse - Synlig- och tillgängliggöra kommunenens natur- 
och kulturarv (Dnr KS2020/1615) 

Kultur- och fritidsberedningen har arbetat fram en beredningsskrivelse med syfte att synlig- 
och tillgängliggöra kommunens natur- och kulturarv.  
Arbetets ursprung ligger i beredningsuppdraget Folkbildning – Natur och kulturarv, ideella sektorn, 
och partnerskap mellan kommun och föreningar (Dnr KS2019/0195).  
Innan antagandet i beredningen har förvaltningen inkommit med ekonomisk och juridisk 
bedömning på skrivelsen. 
 
I och med antagande av beredningsskrivelsen antas uppdraget till kommunstyrelsen: 
kommunstyrelsen uppdras att synlig- och tillgängliggöra kommunens natur- och kulturarv med 
hjälp av nya tekniska lösningar. 
 

Beslutsunderlag 

Beredningsskrivelse Beredningsskrivelse - Synlig- och tillgängliggöra kommunenens kultur- 
och naturarv 
Bilaga Förvaltningens bedömning - Synlig- och tillgängliggöra kommunens kultur- och 
naturarv 
Bilaga Protokollsutdrag - Kultur- och fritidsberedningen - 27 oktober 2020 

Förslag till kommunstyrelsen 

Beredningsskrivelsen, Synlig- och tillgängliggöra kommunenens natur- och kulturarv (Dnr 
KS2020/1615) antas 

__________ 
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1. Grundskola 
Uppföljningen kring normer, värden och inflytande bygger på enheternas planer för att motverka 

kränkande behandling samt uppföljning av föregående års planerade insatser. 

Skolans värdegrundsarbete är en viktig del i det förebyggande arbetet med att motverka diskriminering, 

trakasserier och annan kränkande behandling samt främja likabehandling.  Skolans värdegrund omfattar; 

människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet 

mellan könen och solidaritet mellan människor. Värdegrundsarbetet ska genomsyra undervisningen vilket 

kan främjas genom att lärare arbetar medvetet med att exempelvis stärka gemenskapen mellan eleverna. 

 

Vad följer vi upp och varför? 

I grundskolans läroplan1 som även gäller för förskoleklass och fritidshem anges de mål om normer och 

värden som alla elever bör ha utvecklat när de lämnar grundskolan. Det som är skolans uppdrag är att 

aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar 

och låta dem komma till uttryck i praktiska vardagliga handlingar i olika sammanhang. I det arbetet ingår 

bland annat att aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling, bidra till att skolan präglas av 

jämställdhet och solidaritet mellan människor samt att det vardagliga arbetet ska utfå från ett demokratiskt 

förhållningssätt. 

För att ta reda på hur våra elever upplever sin skolsituation sammanställs den årliga elevenkäten som svaras 

av elever i årskurs 2, 5 och 9 samt skolornas egna analyser och sammanställningar om elevernas upplevelser 

på skolan. Skolorna uppdaterar sin egen plan mot diskriminering och kränkande behandling som ska 

innehålla en kartläggning gjord tillsammans med elever och personal. En sammanställning och analys av 

samtliga kränkningsanmälningar till huvudman kommer också redovisas i rapporten. 

 

Uppföljning föregående års insatser 

 Ledarskapet i klassrummet och kooperativt lärande i syfte att utveckla elevernas trygghet, studiero och lärande. 

Samtliga skolor använder sig av de metoder som ledarskapet i klassrummet och kooperativt lärande i 

sin undervisning. Hur man använder metoderna och vad de har bidragit till redovisas mer ingående i 

rapporten. 

 

 Ökat fokus på värdegrundsfrågor med hjälp av förstelärare som driver på och utvecklar processen.  

Under året har det anställts förstelärare som har haft i sitt uppdrag att arbeta med att hålla ihop arbetet 

på samtliga enheter.  

 

 Fortsatt arbete med träning för medveten närvaro och resiliens (TMR) på mellanstadiet. 

Nu är utbildningsinsatserna klara utifrån det ursprungliga uppdraget med hälsofrämjande 

skolutveckling. Erbjudandet att ta del av utbildningen har givits samtliga F-6 skolor. Dock har inte alla 

skolor genomfört hela utbildningen av olika anledningar och i skolornas kvalitetsrapporter 

framkommer det inte hur man har tagit sig an kompetensen på skolan och om den har lett till en 

positiv förändring på skolan. Under våren 2021 kommer stödenheten utvärdera insatsen mer ingående. 

                                                 
1 Läroplan för grundskola samt för förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11) 
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1.2 Grundskola F-6 
 

1.2.1  Nuläge  

I skolornas rapporter framgår skolornas olika fokus i sitt värdegrundsarbete. Det skiljer sig också en del åt 

mellan skolenheterna kring organisering av arbetet. Några skolor har trygghetsteam som ansvarar för att 

tillsammans med personalen revidera skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling och 

sammanställa samtliga kränkningsanmälningar på enheten. Samtliga skolor har en kurator som är delaktig 

i det förebyggande och främjande arbetet. 

 

Skolorna arbetar kontinuerligt med olika former av samarbets- och värderingsövningar och etiska samtal 

i syfte att skapa goda relationer mellan elever och mellan elever och personal. Det kooperativa lärandet är 

i fokus på samtliga skolor och rektorerna beskriver att det gett en positiv effekt i de klasser och fritidshem 

där man använt modellen. Exempel på positiva effekter är ett ökat samarbete mellan elever och att eleverna 

känner sig mer delaktiga i sitt lärande. Skolorna ser kontinuerligt över lärmiljön för eleverna för att främja 

trygghet och studiero.  

 

Majoriteten av skolorna använder sig av Elevhälsomöten (EHM) där alla pedagoger i en årskurs, både 

skola och fritidshem, deltar samtidigt. Syftet är att elevhälsan och lärare ska arbeta tillsammans för att 

främja elevens lärande, utveckling och trivsel2. Sparråsskolan beskriver sitt elevhälsoarbete som en platt 

organisation där det inte finns någon hierarki där det behövs en ”ärendegång” som bygger på att man 

måste gjort vissa saker innan man får prata med elevhälsans personal utan man ska kunna få hjälp när man 

behöver. Detta för att tydliggöra vikten av ett fungerande relationellt och salutogent elevhälsoarbete. Det 

känslomässiga stödet mellan lärare och elev påverkar elevers delaktighet och engagemang, och i 

förlängningen potentiellt också lärandet och skolprestationer3. Det salutogena har fokus på vad som 

främjar hälsa och fokuserar på det snarare än att ta fasta på riskfaktorer och ohälsa.  

På flertalet skolor har man ökat vuxennärvaron på rasterna och har strukturerade rastaktiviteter som en 
vuxen ansvarar för vilket skapar en ökad trygghet på raster och att fler elever känner sig delaktiga i en 
aktivitet. Kullen skolan beskriver att man har ett Lekotek där eleverna kan låna material ifrån på samtliga 
raster. Lekoteket används mest av eleverna i lågstadiet men också av eleverna i grundsärskolan som har 
bidragit till en vikänsla på skolan då grundsärskolans elever integreras mer med grundskolans elever än 
tidigare. Några skolor har trivselledare på skolan som har en daglig kontakt och finns tillgängliga för alla 
elever.  

 

                                                 
2 EHM-Elevhälsomötet: en främjande, förebyggande och lärande modell. A. Bengtsson, M. Kempe Olsson, 2017 
3 Forskning för skolan, Hälsa för lärande-lärande för hälsa, Skolverket, 2019 
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I årets elevenkätresultat från årskurs 5 syns stabila 

värden över tid. På frågor kring grundläggande 

värden i skolan skattar årets klasser frågorna ”I min 

skola respekterar vi varandra” och ”Mina lärare är 

rättvisa mot oss elever” högre än föregående år och 

kommunens snitt ligger något över rikets.  

 

Elevernas upplevelse om rättvisa lärare och 

respekten på skolan har ökat något de senaste åren 

vilket indikerar att det råder tillit mellan lärare och 

elev i stort. 

Frågorna om skolans arbete med att förhindra 

kränkningar skattar relativ jämnt över tid och 

kommunens index ligger i linje med rikets.  

Vid en jämförelse av frågan förhindra 

kränkningar i elevenkät, personalenkät och 

vårdnadshavarenkät skattar personalen arbetet 

högre än eleverna. Vårdnadshavare och elever 

i årskurs 9 skattar frågorna lägst. Svaren 

indikerar att personalen på skolan har mer 

kunskap i hur man ska agera när en elev 

känner sig kränkt jämfört med elevernas 

upplevelse att vuxna reagerar och 

vårdnadshavare upplever att de har i 

jämförelse mindre kunskap om hur skolan 

arbetar för att förhindra kränkningar.    

 

Fråga till elev i åk 2; jag har vuxna att prata med i 

skolan, fråga till elev i åk 5 och 9: De vuxna på skolan 

reagerar om de får reda på att någon har varit elak mot 

en elev, fråga till personal: Jag vet vad jag ska göra om 

jag upptäcker att en elev utsätts för kränkningar, fråga 

till vårdnadshavare: Jag upplever att mitt barns skola 

arbetar aktivt med att förhindra kränkande 

behandling. 
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Elevenkätresultaten i årskurs 5 på området trygghet visar på stabila värden över tid där kommunens resultat
i helhet ligger i linje med rikets. De första frågorna i tabellen nedan ”I min skola finns det elever som jag
är rädd för” och I min skola finns det vuxna jag är rädd för” är omvänt ställda vilket innebär att ju högre
siffra desto bättre. Det är utifrån tabellen fler barn som är rädda för andra elever på skolan än vuxna på
skolan. Andelen negativa svar på att man är rädd för en annan elev på skolan ha r sjunkit från 29 % till 19
% mellan 2019 och 2020.

Att fler elever upplever sig mindre rädda för andra elever på skolan kan bottna i det förebyggande och
främjande arbete som skolorna arbetar med.

Indexvärdet på frågan ”Jag känner mig trygg i skolan”
ligger på relativt stabila siffror över tid
och ligger i linje med rikets resultat. Andelen
elever som känner sig trygga i skolar är 86 % och har
sjunkit en procentande från föregående år. Dock är
det den frågan inom området normer, värden och
studiero som eleverna ger flest positiva svar på.

Vid en jämförelse mellan resultaten av elevenkät,
personalenkät och vårdnadshavarenkät visar
indexvärdet att eleverna skattar tryggheten högre än
personal och vårdnadshavare. Flickor i årskurs 5
skattar trygghet något lägre än pojkar.
Fråga till elev: jag känner mig trygg i skolan, fråga till
vårdnadshavare: mitt barn känner sig tryggt i skolan, fråga till
personalen: På den här skolan känner sig eleverna t rygga.
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Trygghet och studiero är betydelsefullt för hur eleverna kommer att lyckas nå målen för utbildningen.
Strukturerad och varierad undervisning, tillitsfulla relationer mellan lärare och elever samt ett aktivt
värdegrundsarbete är förutsättningar fö r detta.4

Skolinspektionen definierar i sin granskning ”Skolans arbete för att säkerställa studiero” begreppet
”studiero” som att eleverna genom undervisningen fokuserar på lärandet och att störande inslag
minimeras. Granskningen har visat att elevers upp levelse av trygghet och studiero i skolan påverkas av
flera faktorer. Undervisningens innehåll och lärares ledarskap har stor betydelse, men även processer som
exempelvis berör elevers inflytande liksom arbetet med skolans värdegrund spelar roll. Det är av stor vikt
att arbeta systematiskt både med trygghet och med studiero.

Det finns flera delar som är viktiga i undervisningen för att skapa studiero. Särskilt viktigt är lärarens
kunskap om elevernas individuella förutsättningar och anpassar undervisningen efter det. Men det är också
viktigt att göra eleverna delaktiga så att de får möjlighet att förstå innehåll och syftet med sin utbildning.

I elevenkäten kan man se en ökning av elevernas upplevelse av studiero på lektionerna och deras möjlighet
att få argumentera och känna sig delaktiga.

Fråga ställd till rektorerna: Utifrån elevernas upplevelse och delaktighet vilka positiva faktorer
som kan ha bidragit till det?

Många skolor beskriver att de har blivit bättre på att uppmärksamma eleverna om vi d vilka situationer de
är med och deltar och bidrar med vad de tycker genom att lyfta begrepp som inflytande och delaktighet.
Eleverna uppmuntras redan i tidig åld er att ta eget ansvar för sitt lärande. Skolan arbetar med att få eleverna
medvetna om hur de lär och vilka inlärningssituationer som passar dem bäst. I takt med ålder deltar
eleverna i planering av undervisning med utgångspunkt från gällande styrdokument vilket ger dem
upplevelse av delaktighet och inflytande. På exempelvis Kastellegårdsskolan ha r man ett stort fokus på
relationsbyggande mellan vuxna och elever som ger en ökad upplevelse av delaktighet och inflytande
eftersom elever känner sig sedda och lyssnade på.

4 https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda - och - organisera - skolan/vard egrund - och - arbetsmiljo/framja - trygghet - och -
studiero
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Många skolor beskriver det positiva arbetet med kooperativt lärande som ger stora möjligheter att öka 

elevers delaktiga i undervisningssituationerna, både i skolan och på fritids. Kooperativt lärande är ett sätt 

att organisera samarbete och lärande mellan elever Samarbetet mellan elever utvecklar deras kunskaper 

och sociala förmågor samtidigt5.  

En skola beskriver att klassrådens och elevrådets funktion har blivit tydligare med tydliga teman för varje 
möte, till exempel ordningsregler och arbetsmiljö. På en annan skola har fritids fler fritidsråd än tidigare 
med utgångspunkt från aktuella frågor, som pedagoger och elever tar fram tillsammans. Det har lett till att 
eleverna har fått en rutin på att vara med och besluta och vid skolans fritidsråd går man igenom 
genomförandet av det som beslutats. Det ökar elevernas upplevelse av inflytande och delaktighet.  

 Att sätta fokus på strukturer skev många rektorer om i förra årets rapport då samtliga rektorer och 
pedagoger genomgått utbildningen i ledarskapet i klassrummet.  

Följdfrågan; kan någon/några av dessa faktorer appliceras på arbetet med ökad studiero och 
trygghet?  

Samtliga rektorer menar att det finns en stark koppling mellan arbetet som görs med elevernas delaktighet, 
studiero och trygghet. Skolorna har lyft och pratat om begreppet studiero vilket har gjort eleverna 
medvetna om begreppet och dess funktion. Diskussioner har bland annat handlat om att studiero inte 
måste innebära att alla är helt tysta utan man kan lära sig på olika sätt.   

Ledarskapet i klassrummet och det kooperativa lärandet har haft stort genomslag i hur skolorna arbetar 
och en rektor beskriver att det kooperativa lärandet är ett förhållningssätt som genererar ökad trygghet 
och studiero. 

Klöverbacken/Olseröd skriver att undervisning av hög kvalité är centrum i arbetet med trygghet och 

studiero. Genom utveckling av lärarens undervisningskompetens skapas förutsättningar för undervisning 

av hög kvalitet som borgar för hög måluppfyllelse bland annat genom trygghet och studiero, 

elevengagemang samt inkludering och anpassning. Skolans arbete kring kooperativt lärande och betyg och 

bedömning har i syfte att utveckla lärares undervisningskompetens.   

En annan viktig faktor som flertalet skolor tar upp är att skapa goda relationer mellan elev och elev och 

mellan lärare och elev. När eleverna känner sig delaktiga i frågor som rör dem skapas en mer positiv känsla 

till uppgifterna och lektionerna vilket också skapar trygghet och studiero. 

 

Anmälda kränkningar 

I år har andelen kränkningar inom F-6 sjunkit från föregående år, från 435 till 334. Men ändå står aktuellt 

verksamhetsområde för 67 % av alla anmälningar. Tidigare har anmälningarna ökat för varje år sannolikt 

på grund av att kunskapen kring när man ska anmäla ökat för varje år. Det är framför allt kunskapen om 

att det som anmäls ska vara ”en elevs upplevelse” av att ha blivit utsatt för kränkande behandling. Det 

behöver alltså inte vid anmälan vara bevisat att en kränkning ägt rum. Att anmälningarna minskat kan bero 

på den extraordinära situationen med covid under 2020 men också att våra skolor har ett strukturerat 

arbetssätt kring kränkande behandling som gett resultat.  

                                                 
5 Grundbok i kooperativt lärande, N.Fohlin, A. Moerkerken, L.Westman, J. Wilson, 2018 
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Majoriteten av ärendena rör fysiska kränkningar följt av verbala kränkningar. Inom grundskolan finns inga 

kränkningar från personal mot elev. Nedan görs en sammanställning av fördelningen av inkomna 

kränkningar från alla verksamheter utifrån kategori. Då grundskolan står för majoriteten av ärendena 

speglar den framför allt grundskolans situation. Av anmälda kränkningar har det gått att utläsa att tre 

händelser ägt rum under tiden i fritidshem. Majoriteten av kränkningar har skett i förflyttningar och på 

raster som ju också kan vara under tiden i fritidshemmet. 

 

1.2.2. Analys 

Skolornas arbete med ledarskapet i klassrummet och kooperativt lärande har haft stort genomslag och 

bidragit till en positiv effekt av skolornas arbete. Bland annat har man sett en ökad medvetenhet hos lärare 

i undervisningens strukturer samt en ökad delaktighet och trygghet och eleverna.  

Utifrån elevresultaten på skolnivå är det svårt att dra slutsatser om att trygga elever även upplever hög 

delaktighet och studiero. I diagrammet nedan kan man utläsa att tryggheten skattas högst på samtliga 

enheter, argumentation och delaktighet näst högst och studiero lägst. Att studiero skattas lägst är något 

som återspeglas även nationellt. Och det kan vara så som en rektor beskrev att det är viktigt att diskutera 

begreppet studiero och att den kan se olika ut för olika elever. Vissa skolors trångboddhet bidrar också till 

att lärare har svårt att dela upp klasser i grupper under dagen för att kunna anpassa lärmiljön efter alla 

elevers behov.  
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På sex av tio skolor anser eleverna att de inte får vara delaktiga i undervisningen jämfört med personalen. 

På nio av tio skolor anser eleverna att studieron är sämre än personalen. På nio av tio skolor anser eleverna 

att skolan är mer trygg än personalen.  

Att förhindra kränkningar är en av frågorna som skattas högs av personalen i Skolinspektionens enkät. I 

sammanställning ovan när resultaten jämförs mellan elev, personal och vårdnadshavare i området 

förhindra kränkningar ser vi att eleverna i årskurs 2 är nästan lika nöjda som personalen medan elever i 

årskurs 5 är lite mer skeptiska till att de vuxna på skolan reagerar på kränkningar. Vid en jämförelse med 

de enheter som har flest anmälda kränkningar under 2020 (Diseröd och Kareby) och elevernas upplevelse 

kring förebygga kränkningar har båda skolor ett högst svarsindex vilket pekar på att eleverna upplever att 

skolan jobbar aktivt med kränkningar. Och att det istället handlar om att skolan är uppmärksam och 

anmäler kränkningar såsom skollagen beskriver att man ska göra.  

Utifrån skolornas rapporter och enkätresultaten är det svårt att dra en gemensam slutsats då skolornas 

rapporter skiljer sig en del åt och skolorna har valt att olika fokus beroende på den egna skolans situation 

och förutsättningar. Fortsättningsvis kommer vertikala dialoger mellan rektor och verksamhetschef kring 

området normer och värden ge verksamhetschefen mer kunskap om varje enskild skolas förutsättningar 

som kommer att bidra till en ökad likvärdighet. 

 

1.2.2. Så här går vi vidare: 

Som ovan beskrivits kommer arbetet med vertikala dialoger, med utgångspunkt från varje skolenhet bli 

det primära fokuset framledes. Dock kommer vi också att fortsätta ta fram positiva faktorer från enskilda 

skolor, vilka skulle kunna bidra till en positiv utveckling för hela F-6. 

Vi kommer också att fortsätta försöka identifiera framgångsfaktorer (tex. ökad delaktighet) och försöka 

applicera dessa på andra områden samt synliggöra och analysera varför elever, medarbetare och 

vårdnadshavare har lite olika syn på graden av trygghet och studiero. 

Vi skall inte vara nöjda med att ligga i paritet, eller något över riket i målvärde, utan målsättningen är att 

kontinuerligt öka tryggheten och studieron på varje skola och därmed för hela F-6. 
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1.3 Grundskola 7–9 

 

1.3.1 Nuläge 

I förra årets rapport beskrev vi skolornas arbete med Ledarskapet i klassrummet och att rektorerna då såg 

att modellen hade en positiv effekt av studieron i klassrummet. I årets elevenkät kan vi se att samtliga 

skolor har fått ett ökat värde på elevenkätens fråga ”Jag har studiero i klassrummet” och kommunens snitt har 

höjts jämfört med föregående år. Dock ligger kommunens resultat något under rikets.  I en jämförelse 

mellan elevenkät och personalenkät kan man se att lärarnas indexvärde (sammanlagda värde) på studieron 

är högre än elevernas.  

 

 

En förutsättning för upplevelsen av studiero är att eleverna känner sig delaktiga och har inflytande över 
sin undervisning.  Fokus under året har varit att få eleverna att vara delaktiga i sitt eget lärande genom att 
synliggöra undervisningen, vad varje arbetsområde handlar om, vilka kunskapskrav man arbetar mot och 
hur detta ska bedömas. Detta ska leda till att eleverna kan äga sitt eget lärande. En del i detta arbete har 
varit att det ska finnas planeringar för varje arbetsområde i Unikum. Planeringarna gör det möjligt för 
eleverna att lättare förstå målen med undervisningen samt vad som krävs av eleven.  

Fråga till rektorerna: Vilka möjligheter har eleverna till att påverka, ta ansvar och vara delaktig i 

undervisningen i din skola? Vad fungerar bra och vad behöver utvecklas? 

Alla tre skolor har påbörjat arbetet med kooperativt lärande för att få eleverna mer delaktiga i 

undervisningen.  Samtliga pedagoger på högstadiet hade en föreläsning under hösten 2020 med 

utbildningsledare Liz Fristedt i kooperativt lärande som skriver att; ”kooperativt lärande är både ett arbetssätt 

och ett förhållningssätt som grundar sig på ett samarbetsinriktat lärande där eleverna använder varandra som lärresurser. 

Språket och interaktionen står i centrum för lärandet där man genom att formulera sig språkligt och sammanfatta sina 

kunskaper i dialog med andra, befäster kunskapen. Inlärningen är således inte något läraren gör åt eleverna utan något 

eleverna gör i interaktion med varandra”6. 

Förutom kooperativt lärande har Thorildskolan haft fokus på Specialpedagogik för lärande. En utbildning 

som all personal genomför i syfte att bättra möta alla elevers behov. Ytterbyskolan arbetar med att befästa 

de befintliga strukturer för lärande där man ser att skolan behöver avsätta tid så att strukturerna finns hos 

varje lärare vid varje lektionstillfälle. De elevaktiva metoder som personalgruppen fått pröva i klassrummen 

kommer skolan stegvis införliva i befintliga strukturer för ett ökat elevinflytande och delaktighet i 

                                                 
6 https://www.klutbildning.com/om/ 
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undervisningen. På Munkegärdeskolan har man fokus på Traumamedveten omsorg (TMO) som är en 

relationell teori.  

Ytterbyskolan och Munkegärdeskolan beskriver en problematik med att få lärare engagerade i 

trygghetsteamet och merparten av de aktiva medlemmarna tillhör skolans stödfunktioner. Att ha 

pedagoger med i trygghetsteamet har ett symboliskt värde då arbetet är en del av grunduppdraget och inte 

något som ska skötas på sidan av. Arbetet med att få lärare mer engagerade i frågor som inte enbart är 

kopplade till ämnesundervisningen ingår i verksamhetens strategiska arbete. Rektor och verksamhetschef 

arbetar med att klargöra lärares hela uppdrag bland annat genom huvudöverenskommelsen (HÖK).  

 

 

 

 

På samtliga högstadieskolor har man klasstid på schemat. Klasstid är ett forum för eleverna att arbeta med 

värdering- och samarbetsövningar samt diskutera frågor gällande trygghet och respekt samt att ge eleverna 

möjlighet att arbeta med jämställdhet på klassnivå. Strävan är att alla elever ska känna självtillit och kunna 

vara delaktiga och ta ansvar för sig själva, för varandra och för sin miljö utifrån skolans värdegrund. Arbetet 

ska genomsyra alla lektioner men med extra fokus under klasstid för att skapa trygga grupper. Skolorna 

rapporterar olika utmaningar med klasstiden. Thorildskolan som implementerade klasstid förra läsåret ser 

att det finns möjlighet att få in värdegrundsarbetet även på andra lektioner. Skolan har en klasstidsgrupp 

som jobbar med utvecklingen av ämnet klasstid och kommer ha fler områden där personalen kommer 

efterfråga elevernas åsikter i än mer utsträckning än idag och begära feedback. Att man har ämnet klasstid 

på schemat har inneburit att frågor kring värdegrund har lyfts mer och personalen ser en vikt vid att jobba 

med frågorna vid fler tillfällen. Munkegärdeskolan fortsätter arbetet med att implementera klasstid för alla 

årskurser och klasser på skolan. Ytterbyskolan som är den skola som arbetat med klasstid längst har efter 

senaste utvärderingen uppmärksammat att klasstiden används på lite olika sätt utifrån ansvarig pedagog. 

Majoriteten av lärarna använder klasstiden till att diskutera värdegrundsfrågor men några använder tiden 

mer för lästräning och omprövningar. Ledningen på skolan ser att de behöver stötta vissa lärare som 

behöver kompetensutveckling för att komma vidare med arbetet. De ser också att nyexaminerade lärare 

behöver hjälp med struktur och stöttning i hur man leder denna typ av dialog med elever.  

Under förra året fick högstadieskolorna en förstärkning inom elevhälsan med utökad kuratoristid. 

Samtliga skolor tycker det har varit positivt med förstärkning med kuratorstid på skolan och man har fått 

mer hjälp och stöd i skolans värdegrundsarbete.  

4,3
4,9 5

4,4
4,8

5,4

3,9 3,9

5
4,2 4,5

4,94,6 4,9
5,5

0

1

2

3

4

5

6

Vi elever har inflytande över
undervisningens innehåll.

På lektionerna är vi elever
med och påverkar på vilket
sätt vi ska arbeta med olika

skoluppgifter.

I min skola är vi elever med
och påverkar vår skolmiljö.

Delaktighet och inflytande

Kungälv 2017 Kungälv 2018 Kungälv 2019 Kungälv 2020 Riket 2020



11/21 Systematiskt kvalitetsarbete läsår 2019/2020 – uppföljningsrapport 1 Normer, värden och delaktighet - KS2021/0077-1 Systematiskt kvalitetsarbete läsår 2019/2020 – uppföljningsrapport 1 Normer, värden och delaktighet : Rapport Normer och värden, trygghet och studiero läsår 20-21

13

Den fråga som noterar högst utfall av Kungälvs elever i årskurs 9 om man känner sig trygg i sin skola där
83% av eleverna instämmer helt eller delvis. Förra årets resultat lå g på 79 %. Som visats tidigare i rapporten
skattar eleverna upplevelsen av trygghet högre än vad personalen gör.

Fråg a till elev: jag känner mig trygg i skolan, fråga till
vårdnadshavare : mitt barn känner sig tryggt i skolan, fråga till personalen: På den här skolan känner sig eleverna trygga.

Vid en granskning på av resultaten på enhetsnivå framkommer att personalen på högstadieskolorna skattar
tryggheten lägre än eleverna. Och ar betet med att förebygga kränkningar högre.

Anmälda kränkande behandlingar under 2020

Det totala antalet kränkningar har minskat mellan 2019 och 2020. Verksamhetsområdet 7 – 9 stod för 29%
av det totala antalet kränkningar för samtliga verksamhetsområden .

Tidigare har anmälningarna ökat för varje år sannolikt på grund av att kunskapen kring när man ska anmäla
ökat för varje år. Det är framför allt kunskapen om att det som anmäls ska vara ”en elevs upplevelse” av
att ha blivit utsatt för kränkande behandling. Det behöver alltså inte vid anmälan vara bevisat att en
kränkning ägt rum. Att anmälningarna minskat kan bero på den extraordinära situationen med
C ovid pandemin under 2020 men också att våra skolor har ett strukturerat arbetssätt krin g kränkande
behandling som gett resultat.
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Precis som i de yngre åldrarna rör majoriteten av ärenden fysiska kränkningar följt av verbala kränkningar. 

Det är ovanligt att kränkningar sker i klassrummet men mer vanligt i matsal och omklädningsrum. De 

kränkningar som sker på Internet eller mobiltelefon representeras främst från elever i årskurs 6 och på 

högstadiet. Högstadiet är överrepresenterad i ärenden kring trakasserier och diskriminering enligt 

diskrimineringslagen.  

Toleransen 

Två elevgrupper startades läsåret 19/20. Man beslutade även att testa ett nytt narrativ för den ena gruppen 

vilket innebar att ena gruppen skulle utgå från Förintelsen och göra en studieresa till Polen och den andra 

gruppen skulle utgå från folkmordet på Balkan och göra en studieresa till Bosnien.  

Vid terminsstart besökte utbildningsledarna Ytterbyskolan och Munkegärdeskolan och genomförde 

halvdagsfortbildning med personalgrupperna. Fokus var Toleransarbetets tematik och förhållningssätt och 

hur Toleransarbetet kan integreras och utgör en del av elevernas ordinarie skolarbete. Thorildskolan 

genomförde en liknande fortbildningshalvdag föregående läsår. Under hösten besökte även 

utbildningsledarna samtliga elever i årskurs 8 och 9 för att berätta om arbetet och delade ut 

ansökningsblanketter. Precis som tidigare år genomfördes undervisningen på Lunnevi, Kode IP, där 

Toleransgrupperna har möjlighet att använda klubbstugan för undervisning. Att vara utanför den egna 

skolan har stora vinster för den sociala interaktionen i gruppen, och för det trygghetsskapande arbetet. 

Bosniengruppen fokuserade sin undervisning till folkmordet på Balkan, och planerade för s.k. ”life-talks” 

med inbjudna gäster som djupintervjuades inför eleverna och berättade om sina egna upplevelser. Ett av 

dessa samtal kom att genomföras, vilket var med en kvinna som flytt från Bosnien till Sverige under kriget, 

och som berättade oerhört gripande för eleverna om kriget och flykten och sitt liv idag.  

Polengruppen tog sin utgångspunkt i Förintelsen i Polen, men varvade undervisningen med dagsaktuella 

ämnen, elevernas aktuella frågor och med parallell tematik och kom under sina lektioner att ta upp 

mänskliga rättigheter, fördomar, maskulinitet, normer och värden, identitet, etnicitet. Och undervisade 

inte bara om Förintelsen i Polen och folkmordet på judarna, utan också om islamism, ockupationen av 

Norge, minoriteter, samer, demokrati och diktatur, andra folkmord i världen mm.  

Efter ett par månader fick grupperna besked att upphandlingen av resan till Bosnien inte var lösbar, utan 

att även den gruppen skulle resa till Polen. Då bytte undervisningen för Bosniengruppen inriktning och 

gick över till en mer traditionell Toleransundervisning med Förintelsen som tema. Eftersom den gruppen 

tappat en del tid kom deras undervisning att enbart handla om folkmordet på judarna. 
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I mars blev det klart att eleverna inte skulle få lov att resa på grund av Covidpandemin. Men eleverna var 

tydliga med att de trots allt ville fortsätta träffas och ha sina lektioner. Gruppen hade blivit viktig för 

eleverna. I Bosniengruppen avslutade 8 av 12 elever hela utbildningen. I Polengruppen avslutade 19 av 21 

elever hela utbildningen. 

 

Trygga Ungdomsmiljöer, TUM 

Trygga ungdomsmiljöers uppdrag på högstadieskolorna är en viktig del i skolor men också i kommunens 

arbete för att arbeta förebyggande och främjande med trygghet. Ungdomsarbetarna har ett uppsökande 

uppdrag enligt socialtjänstlagen kapitel fem för att fånga upp ungdomar som är i riskzon och kan hamna i 

utanförskap. Under hösten 2021 har dialoger förts mellan verksamhetschef rektorer och enhetschef för 

TUM med syfte att skapa en likvärdighet i arbetet på skolorna.  

 

1.3.2 Analys 

Kommunens tre högstadieskolor står inför olika utmaningar då de befinner sig i olika stadier av sin 

organisatoriska utveckling. Skolorna arbetar dock målinriktat och strukturerat med de utvecklingsområden 

som de står inför och elevenkätsresultaten skiljer sig inte nämnvärt mellan skolorna.  

Vid en jämförelse av enkätresultaten för elever i årskurs 9 och personalen är personalen mer positiv på 

samtliga frågor som ställs förutom i området trygghet där eleverna är mer positiva. Att eleverna upplever 

en högre grad av trygghet än personalen visar på de faktum att vuxna och tonåringar har olika bilder och 

upplevelser. På frågan att förhindra kränkningar är personalen mer positiv än eleverna vilket pekar på att 

rutiner för vem man ska vända sig till och hur man ska agera är mer tydligt för personalen än för eleverna.  

På Munkegärdeskolan och Ytterbyskolan har resultaten i personalenkäten sjunkit på samtliga områden 

sedan 2018. Att personalens enkätresultat har sjunkit är något som Ytterbyskolan problematiserar och en 

slutsats som skolan har kommit fram till är att många i personalen har en bild av hur det egentligen borde 

vara och därför svarar relativt lågt.  

Trygghet och studiero är betydelsefullt för hur eleverna kommer att lyckas nå målen för sin utbildning7. 

Att eleverna känner sig delaktiga har också en stor betydelse i elevernas kunskapsutveckling. Vid en 

jämförelse mellan de tre högstadieskolorna och riket kan man se att kommunens skolor följer rikssnittet. 

Trygghet är något som skattas högst jämfört med studiero och delaktighet. Thorildskolans elever upplever 

en högre grad av delaktighet jämfört med Munkegärdeskolan och Ytterbyskolan men en lägre grad av 

studiero. En intressant aspekt är dock att eleverna på Ytterbyskolan upplever en låg grad av delaktighet 

men är de elever som har högst andel godkända betyg jämfört med de andra skolorna där delaktighet och 

inflytande skattas högre.  Att eleverna har en högre andel godkända betyg kan ha sin förklaring i den 

socioekonomiska fördelning som råder i kommunen där Ytterbyskolans vårdnadshavare har en hög 

utbildningsbakgrund i kommunen. 

                                                 
7 https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/vardegrund-och-arbetsmiljo/framja-trygghet-och-
studiero 
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Enligt grundskolans elevhälsoplan ska elevhälsoarbetet sättas i ett sammanhang och utgöra en del av skolans och 

förvaltningens systematiska kvalitets- och utvecklingsarbete. Det framåtsyftande arbetet ska ta sin utgångspunkt i den analys 

som gjorts på enhets- och kommunnivå. Elevhälsoarbetet ska innefattas i trygghetsarbetet, likabehandlingsarbetet och 

inkluderingsarbetet8. I skolornas rapporter framgår inte hur man har arbetet tillsammans med skolans 

elevhälsopersonal för att analysera nuläget eller komma med åtgärder. Elevhälsans personal finns ofta med 

i trygghetsteam och elevhälsoteam. När resultat analyseras på skolnivå används inte elevhälsans 

professioner i tillräckligt hög grad.  

Då skolorna arbetar utifrån sina förutsättningar och utmaningar behöver verksamhetschef och rektor föra 

dialog kring fortsatt utveckling för förbättring av skolans resultat kring området normer och värden. 

Vertikala dialoger, enligt tillitsbaserad styrning, kommer påbörjas under vårterminen 2021 

 

1.3.3 Så här går vi vidare 

 

Metoden Kooperativt lärande fortgår på samtliga skolor. 

Vertikala dialoger, enligt tillitsbaserad styrning, kommer påbörjas under vårterminen 2021. 

Toleransarbetet kommer inte att genomföras i dess nuvarande form utan anpassas till skolornas arbete 

med värdegrundsfrågor. 

Stödenheten kommer framgent vara med involverad i det systematiska kvalitetsarbetet på både enhets- 

och central nivå.  

Fortsatt dialog med Trygga Ungdomsmiljöer för att utveckla samverkan.  

                                                 
8 Elevhälsoplan för grundskolan 2020-04-30 
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1. Gymnasieskolan 
Uppföljningen kring normer, värden och inflytande bygger på enheternas planer för att motverka 

kränkande behandling samt uppföljning av föregående års planerade insatser.   

Enligt skollagen ska huvudmannen tillse att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett 

målinriktat arbete med åtgärder för att förebygga och förhindra kränkande behandling (6 kap. 6–7 §§ 

skollagen). Detta målinriktade arbete ska dokumenteras i en plan för att motverka kränkande behandling 

(6 kap. 8 § skollagen). Om en lärare, eller annan personal, får kännedom om att en elev anser sig ha blivit 

utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten ska detta anmälas till rektor som i sin tur 

skyndsamt ska anmäla till huvudman. Huvudman9 ansvarar för att utreda och i förekommande fall vidta 

åtgärder (6 kap. 10 § skollagen).  

2.1 Uppföljning föregående års insatser 

Ur uppföljningsrapport 1 läsåret 19/20:  

Båda enheter på Mimers hus har haft samma åtgärder för året.  

 Omstrukturering av elevhälsans arbete för att bättre kunna verka förebyggande och främjande. 

För denna åtgärds tycks bägge enheter på Mimers ha kommit långt. Arbetet med att arbetslag och elevhälsa 

träffas regelbundet har fallit ut väl. Det har bidragit till en större insyn i alla elevers utveckling mot målen 

och att tidigt uppmärksamma elever med frånvaro. En tydligare frånvarorutin har tillämpats där elevhälsan 

blir involverade vid ett tidigare skede i syfte att främja närvaro. Närvaroarbetet har dock varit svår att 

utvärdera på grund av Covid-19 som inneburit att elever har behövt vara hemma mer än tidigare. 

Ytterligare en aspekt av skolans elevhälsoarbete har varit implementeringen av Unikum, vilket möjliggjort 

att anpassningar noteras digitalt och tillgängligt för berörd personal. 

 Utveckling mötesstrukturen på arbetslagsmöten, klassrådsmöten, klassrådstid samt 

elevhälsomöten för ökat samarbete och fokus på elevernas utveckling mot målen. 

Syftet med att göra om mötesstrukturen har varit att skapa förutsättningar för personal att kunna föra mer 

strukturerade och systematiska pedagogiska samtal och utveckla ett mer elevnära förhållningssätt. 

Rektorerna bedömer det som att detta har utvecklats bra och arbetslagen tar ett allt större gemensamt 

ansvar för elevernas utveckling. Detta visar sig bland att i ett mer utvecklat samarbete mellan medarbetarna 

för hur man hanterar elever på individ och på gruppnivå. Skolan ser dock fortfarande 

förbättringsmöjligheter avseende implementering av åtgärdsprogram då dessa innehåller information som 

många på skolan behöver ta del och att programmen därför behöver kommuniceras bättre. Dessutom 

behöver skolan bli bättre på att tidigt fånga upp elever som är på väg utför, det vill säga elever som uppvisar 

tecken på att tappa motivation till sina studier samt elever som har hög frånvaro, dessa grupper behöver 

fångas upp i ännu större utsträckning. Det finns en förhoppning om att Unikum ska förbättra arbetet med 

extra anpassningar kring dessa elever. 

 Revidering av skolans ordningsregler med större delaktighet bland elever. 

Arbetsgången av skolans ordningsregler var i behov av att förnyas för en ökad delaktighet bland elever 

och personal. Detta så att reglerna skulle bli mer kända och levandegjorda på skolan. Arbetsgången kring 

revidering av ordningsregler är nu satt och har genomförts under hösten 2020. Ett utkast av regler, 

föregående årsregler, tas upp på klassråd, skolans demokratiska forum och slutligen på skolmöte vilket ger 

                                                 
9 I Kungälvs kommun är denna uppgift delegerad till rektor. 
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eleverna, genom ordinarie demokratiska system på skolan, möjlighet att tycka till och påverka reglerna. 

Personal tycker till på APT och slutligen beslutar rektor vilka ordningsregler som gäller för året. 

 Samverkan kring drogproblematik på skolan. 

Under läsåret har en person arbetat vars främsta uppgift varit drogförebyggande. Detta har skapat en bättre 

kännedom om eleverna och bra samarbete med polisen. Samverkan sker också med andra delar av 

kommunen (samverkansmöten med skola/socialtjänst/polis/fritid, också kallat ”SSPF”) och inom skolan 

i elevhälsans arbete. Skolan får idag oftast en tidig signal om elever som håller på att hamna i svårigheter 

och kan därigenom sätta in insatser och samarbete med socialtjänst och polis. Inför vårtermin 2021 skall 

planen för drogförebyggande arbete uppdateras då upplevelsen är att skolan behöver förtydliga kring vad 

som kan, får och bör göras när en elev kommer till skolan påverkad. 

 Fortbildning i ”ledarskap i klassrummet” i syfte att skapa en diskussion kring hur läraren kan skapa 

ett tryggt och strukturerat klassrumsklimat samt integrera värdegrundsarbetet i undervisningen. 

På grund av pandemin har tänkt upplägg ej kunnat genomföras. All tid har prioriterats till att skapa bästa 

möjliga förutsättningar för elever och lärare då de växlar mellan fysisk och digital undervisning. 

skolledningen ämnar fortsätta med tänkt upplägg till våren 2021 då starten förra läsåret visade goda resultat 

i utvärderingar. 

2.2 Nuläge 

Elev- och personalenkät (GR/Skolinspektion) 

Under vårterminen 2020 genomfördes Skolinspektionens elevenkät för årskurs 2 på gymnasieskolan, dock 

med undantag för elever på introduktionsprogrammen. Jämförelser har dock kunnat göras med GR:s enkät 

som sju av GR-kommunerna genomförde10 vid ungefär samma tidsperiod. I resultaten för Mimers Hus 

kunde små positiva förändringar över tid utläsas på områdena ”förhindra kränkningar” och 

”grundläggande värden i undervisning”. Alltjämt är frågeområden som handlar om normer och värden 

(”förhindra kränkningar”, ”grundläggande värden i undervisningen”, ”grundläggande värden på skolan” 

och ”ordningsregler”) fortfarande de områden som avviker mest mot GR i negativ bemärkelse bland alla 

områden i enkäten. Också frågeområdet ”elevhälsa” ligger på en låg nivå i förhållande till GR. Gällande 

delaktighet och inflytande är avvikelsen mot GR inte lika stor som ovan nämnda områden, men 

förändringen över tid för frågeområdet är väldigt liten och ingen tydlig trend åt något håll går att utläsa. 

                                                 
10 Då Skolinspektionens och GR:s elevenkät genomförs ungefär samtidigt samt innehåller samma frågor deltar inte alla 
kommuner varje år i GR:s enkät.  



11/21 Systematiskt kvalitetsarbete läsår 2019/2020 – uppföljningsrapport 1 Normer, värden och delaktighet - KS2021/0077-1 Systematiskt kvalitetsarbete läsår 2019/2020 – uppföljningsrapport 1 Normer, värden och delaktighet : Rapport Normer och värden, trygghet och studiero läsår 20-21

19 
 

 

Mellan enheterna Hugin och Munin kan vissa skillnader utläsas bland elevernas uppfattning om 

ovanstående områden. Störst skillnad är det på elevernas upplevelse av ordningsregler (0,8 indexvärde 

skillnad) följt av att förhindra kränkningar (0,6) och delaktighet och inflytande (0,6).  

Också bland personalen på de olika enheterna visar sig relativt stora skillnader i upplevelsen av skolans 

arbete i de olika frågeområdena. Enheten Munin har överlag högre indexvärden bland sin personal på 

frågeområdena inom normer, värden och trygghet. Lärarnas upplevelse av att ge eleverna inflytande är 

dock högre på Hugin.  

 

Personalens enkätresultat blir mest relevant då de jämförs med elevernas. Ovanstående mönster, där 

personalen för Munin har högre resultat i nästan alla områden, bekräftas också av eleverna på Munin där 

alla områden förutom ”grundläggande värden i undervisning” har högre resultat än Hugin. Elevernas 

upplevelse är däremot på både Hugin och Munin lägre än personalen på alla områden förutom trygghet. 

Störst skillnad mellan lärare och elevers uppfattning är på områdena ”grundläggande värden i 

undervisningen”, ”delaktighet och inflytande” (där eleverna på Munin upplever högre grad av delaktighet 

än Hugin, trots att motsatt förhållande kan utläsas bland personalen) och ”ordningsregler”.  

Enkäten visar vidare att elevernas upplevelse av trygghet på skolan sjunkit mellan åren 2014–2018, denna 

nedåtgående trend kan urskiljas i Kungälv, GR och riket. Mellan år 2018 och 2020 har upplevelsen av 

trygghet stabiliserat sig något och ingen tydlig trend kan avläsas för Kungälv.  
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Anmälda fall av kränkande behandling 

Bland ärenden som anmälts till huvudman under 2020 rörde de flesta händelser mellan elever (fyra fysiska 

händelser, en verbal och nio odefinierade). Tre ärenden rörde händelser som innefattade personal varav 

två rörde oönskad närhet (gränsande till sexuella trakasserier) och ett där eleven upplevde sig orättvist 

behandlad. 

 2020 2019 2018 2017 2016 

Mimers Hugin 3  5   

Mimers Munin 14 18 16   

Totalt 17 18 21 15 3 

Skolan beskriver att det troligtvis finns ett mörkertal av ärenden som rör misstanke om kränkande 

behandling. Skolans egen enkät visar att ca 85 % av personalen på Hugin och ca 93 % av personalen på 

Munin upplever att de känner till rutinen för händelser rörande kränkande behandling och var de kan hitta 

den. Enkäten visar dock också att cirka 30 personer ur personalen på vardera enheten under höstterminen 

bevittnat eller fått kännedom om en situation där en elev kan ha blivit utsatt för kränkande behandling. 

Om man ser på dessa resultat i kombination med resultatet ovan kring antalet anmälda kränkningar kan 

man dra slutsatsen att det finns oroväckande många situationer där elever kan ha blivit utsatta för 

kränkningar utan att dessa blivit anmälda. Däremot visar inte enkäten om dessa fall av misstänkta 

kränkningar ändå kan ha blivit utredda eller att åtgärder vidtagits. Oavsett om utredning och åtgärd skett 

kan konstateras att personalen fortfarande inte är trygg i hur de ska anmäla om kränkande behandling. Det 

finns fortfarande ett behov av att förtydliga ärendegången vid misstanke om kränkande behandling. 

2.3 Analys 

Mimers Hus Gymnasieskola arbetar mer systematiskt med processen kring kartläggning, uppföljning och 

implementering av planen för att motverka kränkande behandling än för några år sedan. Det går i år se 

början till förbättrade resultat i elevenkätens områden ”grundläggande värden” och ”förhindra 

kränkningar”, däremot återstår det att förbättra upplevelsen av trygghet. Genom att processen också 

involverar elever i högre utsträckning, genom exempelvis framtagandet av ordningsregler och plan för att 

motverka kränkande behandling, är förhoppningen även att området ”delaktighet och inflytande” kommer 

att förbättras.  

Elevhälsans förebyggande och främjande arbete är nyckel för en god skolkultur och trygga miljöer. Genom 

de åtgärder som skolan påbörjat styrs elevhälsans arbete mer i riktning om förebyggande och främjande 

arbete. Att samverkan förbättrats och att mötesstrukturen fallit ut val visar också personalenkäten där en 

högre andel positiva svar inom området ”elevhälsa” går att utläsa 2020 i jämförelse med 2018.  
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Skolan har arbetat med att förbättra rutiner och dokumentation kring att anmäla misstanke om kränkande 

behandling. Frekvensen av anmälda kränkningar ligger på samma nivå som föregående år men som skolans 

egen enkät visat finns det troligtvis ett stort mörkertal av händelserna som skulle behöva anmälas. En 

annan faktor till att ärendena inte ökat kan ha varit att en stor del av årets undervisning bedrivits på distans. 

Att alla händelser inte anmäls och dokumenteras medför ett sämre underlag när skolans trygghetsarbete 

följs upp och kan också innebära en risk att elever inte tillförsäkras det skydd mot kränkningar som 

skollagen föreskriver att de har.   

Det går att utläsa en skillnad i vilka delar av elevenkäten som förbättrats och vilka som inte förbättrats. De 

aspekter som rör lärarnas undervisning har haft en tydlig positiv förbättring över tid (”grundläggande 

värden i undervisningen” och ”anpassningar efter elevens behov”). Också skolans arbete med att 

”förhindra kränkningar” kan ses ha förbättrats över tid. Däremot har ”trygghet” och ”grundläggande 

värden på skolan” inte förändrats. Rektorerna beskriver att undervisningstid är tid då de vuxna på skolan 

har bättre inblick i det sociala samspelet och bäst möjlighet att ingripa om behov föreligger. Dock är 

”korridorstid” en riskfaktor som skolan beskriver att de inte har haft full möjlighet att kunna hantera. 

Tidigare fanns det mer vuxna stödpersoner, såsom exempelvis elevassistenter och elevvärdar som har 

arbetat relationsskapande och stöttat elevers sociala samspel, runt eleverna som också kunde tillförsäkra 

trygga rastmiljöer men dessa har i allt högre grad behövts ta bort på grund av ökade krav på ekonomisk 

effektivitet. Vad rektorerna beskriver är att en elev i behov av stöd, exempelvis genom olika diagnoser som 

försvårar skolarbete, som för några år sedan hade fått extra resurser, idag inte lika lätt får det vilket är en 

de viktigaste faktorerna till att otrygga miljöer uppstår på både rasttid och även lektionstid. 

2.4 Så här går vi vidare 

Mimers hus rektorer planerar att följande åtgärder för att stärka värdegrundsarbetet på skolan, förhindra 

kränkningar, förbättra tryggheten och öka delaktigheten och inflytande för elever:  

 Förbättra kartläggningar och identifiera otrygga platser genom bättre mätmetoder.  

 Förstelärare med särskilt fokus på arbetet med att utveckla skolans prioriterade områden har 

tillsatts.  

 Arbeta med skolans vision och ledord, varav ett är ”delaktighet”, och vad detta innebär för 

personal och elever. 

 All elevhälsopersonal ska genomgå en HBTQI-utbildning för att sedan arbeta med både elever 

och personal i dessa frågor.  
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3 Gymnasiesärskolan 
Uppföljningen kring normer, värden och inflytande bygger på enhetens plan för att motverka kränkande 

behandling samt uppföljning av föregående års planerade insatser.   

Enligt skollagen ska huvudmannen tillse att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett 

målinriktat arbete med åtgärder för att förebygga och förhindra kränkande behandling (6 kap. 6–7 §§ 

skollagen). Detta målinriktade arbete ska dokumenteras i en plan för att motverka kränkande behandling 

(6 kap. 8 § skollagen). Om en lärare, eller annan personal, får kännedom om att en elev anser sig ha blivit 

utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten ska detta anmälas till rektor som i sin tur 

skyndsamt ska anmäla till huvudman. Huvudman11 ansvarar för att utreda och i förekommande fall vidta 

åtgärder (6 kap. 10 § skollagen).  

3.1 Uppföljning föregående års insatser 

 Bygga bort otrygga miljöer. 

Målet att bygga bort otrygga miljöer är delvis uppnått, då entrén, som av många elever upplevdes som 

otrygg, är ombyggd. Möblerna är mer inbjudande till samvaro, tillgång till sällskapsspel, samt en mer 

välkomnande inramning har bidragit till att elever i högre grad använder entrén som ett uppehållsrum. 

 Medvetandegöra eleverna kring frågor rörande kränkningar i och utanför skolan. 

Rörande målet som handlar om att medvetandegöra elever kring frågor kring kränkande behandling, 

konstaterar rektorn att skolan har påbörjat ett arbete som inte låter sig avslutas. Målet, att medvetandegöra 

eleverna kring frågor rörande kränkningar i och utanför skolan, är något som ständigt fortgår i skolans 

verksamhet, och som i samband med att nya elever börjar på vår skola, aldrig kan anses avslutat, eller 

uppnått.  

 Nolltolerans mot kränkande behandling: elev/elev, personal/elev. 

I 2020 års enkät går det att utläsa att fler elever, både i antal och relativt, uppger att de har en vuxen att 

prata med i jämförelse med föregående år. Åtgärden bedöms haft effekt och är inte kvar som en insats i 

nästa års plan. 

3.2 Nuläge 

Skolenkäten på Trekungagymnasiet har i omarbetad form genomförts under hösten 2020 med alla elever 

undantaget en klass på IV. Ett omfattande arbete har genomförts för att ta fram en bättre enkät som ger 

en mer nyanserad bild och där pedagogisk personal har varit med att utforma enkäten. Enkäten har numera 

bildstöd och en flergradig skala och fångar mer än tidigare enkäter, bland annat genom frågor om sociala 

medier och platser där eleverna kan känna otrygghet.  

I jämförelse med förra årets resultat visar enkäten lite bättre resultat för de frågor som är jämförbara. Det 

framkommer i enkäten att många elever trivs mycket bra eller bra på skolan och även med personalen i 

sin klass, vilket är den fråga som får högst andel positiva svar bland alla ”trivselfrågor”. Denna tendens är 

tydlig på såväl de nationella programmen som det individuella programmet. På gruppnivå konstaterar 

rektor således att arbetet kring trygghetsskapande relationer till stor del har gett resultat. 

                                                 
11 I Kungälvs kommun är denna uppgift delegerad till rektor. 
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I enkäten ställdes också frågor med färre svarsalternativ. Av dessa kan utläsas att många elever upplever 

att det finns personal att prata med när man behöver det, att personal och elever pratar om hur de ska vara 

mot varandra samt att eleverna blir respekterade för dem de är. De svar som skiljer mellan dessa frågor är 

andelen ”ja”- och ”ibland”-svar.  

 

På frågor om eleverna känner sig rädda för någon på skolan samt om de har upplevt sig kränkta, retade på 

nätet svarade 8 % ja på dessa frågor. På frågan om eleverna vet vem de kan prata med om de upplevt att 

någon varit elak svarar nio av tio att de vet det. Skolan tolkar svaren som att strävan efter en trygg skolmiljö 

gett visst resultat, föregående år svarade 18 % ”ja” på frågan om de utsatts för mobbning eller kränkande 

behandling, och 12 % svarade ”vet ej”.  
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Utöver ovanstående frågor fanns också frågor kring tryggheten vid specifika platser på skolan med i 

enkäten. Platser som uppfattades som otrygga av en del elever, var omklädningsrummen i Mimershallen 

samt matsalen på Mimers hus. Tilläggas bör dock göras att eleverna som gav uttryck för detta, inte valde 

alternativen ”Dåligt” eller ”Mycket dåligt” (det vill säga de mest negativa alternativen), utan ”Inte så bra”. 

Enkäten gav samtidigt inte någon förklaring till varför dessa platser upplevdes otrygga vilket gör att skolan 

behöver reda mer i vad detta beror på. 

På frågor som behandlar rastsituationerna, framkom att några elever inte tycker att det känns så bra när 

det är rast. Enligt eleverna är en faktor till att rasten kan upplevas som otrygg är att det inte finns så mycket 

att göra i skolan. 

3.3 Analys 

Trekungagymnasiet har under året som gått förbättrat arbetet med normer och värden. För två år sedan 

hade inte skolan en plan för att motverka kränkande behandling och processen för planering och 

uppföljning hade en del brister. Mycket utveckling har skett i bland annat kartläggningar, analys och 

delaktighet bland både personal och elever.  Skolan har väl fungerande system med aktiva och fungerande 

klassråd. Nyckeln till att det fungerar är att värdegrundsarbetet är närvarande genom medvetet agerande 

pedagoger och assistenter. Ytterligare faktorer som påverkar inflytande och delaktighet positivt är det 

faktum att klasserna är mycket små (4–8 elever i varje). 

3.4 Så här går vi vidare 

Trekungagymnasiet planerar följande åtgärder för att förbättra arbetet med normer, värden och delaktighet 

och inflytande:  

 Utveckla raster genom fler planerade aktiviteter. 

 Säkerställa vuxennärvaro i samband med lunchen i Mimers Hus matsal samt i samband med idrott 

i Mimershallen.  

 Medvetandegöra eleverna kring kränkningar i och utanför skolan 
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4 Vuxenutbildning 
Uppföljningen kring normer, värden och inflytande bygger på enhetens plan för att motverka kränkande 

behandling samt uppföljning av föregående års planerade insatser.   

Enligt skollagen ska huvudmannen tillse att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett 

målinriktat arbete med åtgärder för att förebygga och förhindra kränkande behandling (6 kap. 6–7 §§ 

skollagen). Detta målinriktade arbete ska dokumenteras i en plan för att motverka kränkande behandling 

(6 kap. 8 § skollagen). Om en lärare, eller annan personal, får kännedom om att en elev anser sig ha blivit 

utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten ska detta anmälas till rektor som i sin tur 

skyndsamt ska anmäla till huvudman. Huvudman12 ansvarar för att utreda och i förekommande fall vidta 

åtgärder (6 kap. 10 § skollagen).  

4.1 Uppföljning föregående års insatser 

I vuxenutbildningens plan rörande området ”Normer, värden och inflytande” återfanns förra året följande 

tre punkter:  

 Elevforum med dialogfråga skall genomföras två gånger per år för att sedan utvärderas. 

Under våren 2020 genomfördes elevforum med fokus på delaktighet och inflytande under digitalisering, 

vilket genomfördes även efter distansundervisningens inträde. Detta har legat till grund för framtagandet 

av vuxenutbildningens digitaliseringsstrategi. 

Inom värdegrundsarbetet med fokus på likabehandlingsfrågor gentemot eleverna har skolan inte 

genomfört någon särskild aktivitet. Det är svårt att genomföra gruppdiskussioner inom ämnet vid 

fjärrundervisning, vilket främst påverkar gymn/gruv-arbetslaget. Sfi arbetar dock på enligt plan då 

undervisningen sker mer på plats. 

 Slutföra projektet utvärdering och uppföljning med eller utan hjälp från GR. 

Utvärderingsprojektet tillsammans med GR har kunnat genomföras enligt plan för året. I dagsläget 

genomförs tre enkäter per år vilket fångar "före, under och efter"-attityder bland elever. Arbetet med att 

koppla fler indikatorer till de "tre stadierna" pågår i samverkan med GR. 

 Arbete med värdegrund bland personalen, genom exempelvis medarbetarbesök och dialogfrågor. 

Skolan har arbetat med värdegrundsfrågor tillsammans med personalen enligt plan trots pandemins 

påverkan på verksamheten.  

4.2 Nuläge och analys 

I enkäten som genomförs under elevernas studier fångas attityder kring normer och värden upp. På frågan 

om eleverna under sin kurs har pratat om skolans likabehandlingsplan svarade 53% ja på frågan, vilket är 

oväntat lågt. En stor andel svarar ”vet inte”, vilket indikerar att skolan tillsammans med lärarna behöver 

utforma ett nytt arbetssätt med att informera om likabehandlingsplanen.  

En något lägre andel inom elevgruppen SFI svarar ”ja” på frågan om likabehandlingsplan i kursen jämfört 

med övriga elevgrupper. Inom denna elevgrupp är det svårare att genomföra enkäter och få tillförlitliga 

resultat (beskrivs exempelvis i ”Boken om Sfi – erfarenheter, undervisning och organisation”, Harstad och 

                                                 
12 I Kungälvs kommun är denna uppgift delegerad till rektor. 
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Hostetter, 2016). Därför bedömer skolan inte att särskilt fokus behöver läggas på SFI enbart utifrån detta 

resultat. 

På frågan om eleverna vet vem de ska vända sig till om de blivit utsatta svarade 65 % ja på denna. Svaren 

skiljer sig åt en del mellan kurserna och rektor ser olika behov av åtgärder i olika delar av organisationen.  

På frågan om eleverna under kursen någon gång varit utsatt för kränkande särbehandling/mobbning på 

skolan svarade en liten grupp (5 %) ja på denna fråga. Resultatet visar att elever på vuxenutbildningen 

endast i undantagsfall upplever sig på något sätt negativt behandlade. En viktig grupp som skolan säger 

sig behöva arbeta vidare med är de som svarat ”vet ej”.  

Slutligen kom en följdfråga enbart till de som svarat ja på frågan om de utsatts för något. Denna följdfråga 

var: ”Har du fått någon hjälp på skolan med att hantera det du upplevt?”. Eleverna kunde där svarat på 

olika alternativ inom och utom skolan och det som rektor upplever som mest angeläget är de som sagt att 

de sökt hjälp men inte fått någon. Denna andel var en mindre grupp men målet är förstås att ingen ska 

uppleva att de inte fått hjälp när de sökt den. 

 

Rektor tolkar resultatet överlag positivt utifrån de mål och planer som sattes upp inför året. Pandemin har 

påverkat möjligheten att genomföra vissa aktiviteter kring värdegrund i undervisningen som annars 

planerats, vilket ses bero på övergången till distansundervisning. Arbetet med värdegrunds-, 

likabehandlings- och inflytandefrågor har under pandemin fått utgöras till stor del av enkäter. Detta ger 

skolan enbart ett statistiskt underlag utan djupare reflektion att arbeta vidare med.  

Rektor bedömer att många processer kring likabehandling fungerar bra men att återkoppling behöver 

förbättras. För såväl medarbetare som elever behöver processerna göras mer kända, exempelvis behöver 

information kring likabehandlingsplanen utformas på nytt sätt.  

Rektor ser behovet av att hitta nya former för att arbeta med elevinflytande. Det finns en svårighet att 

hinna engagera elever på grund av att eleverna ofta läser en kort period på vuxenutbildningen samtidigt 

som demokratiprocesser tar lång tid. Eleverna kanske inte hinner se resultatet av sitt deltagande och kan 

därför uppleva att de inte har ett reellt inflytande. Ytterligare en faktor som försvårar elevinflytande är att 
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många elever saknar en ”klassgemenskap” under en längre tid eftersom de läser enstaka kurser. När 

eleverna har en starkare klassgemenskap, såsom i exempelvis SFI eller yrkesutbildningar, är rektors 

erfarenhet att det är lättare att få till ett gemensamt engagemang. Pandemin och distansundervisningen har 

gett ny erfarenhet kring digitala verktyg och hur dessa kan användas för respons och delaktighet för 

eleverna. Olika digitala verktyg är exempel på former som rektor ser att skolan kan vidareutveckla för att 

hitta nya sätt för elevinflytande. 

4.3 Så här går vi vidare 

Vuxenutbildningen planerar att genomföra följande åtgärder inom området normer, värden och inflytande:  

 Fortsätta med dialogfråga kring värdegrund i personalgruppen. 

 Vidareutveckla arbetet i ”pedagogiskt lärande” med frågor om likabehandling. Pedagogiskt lärande 

är den tid som är särskilt avsatt i personalen för att diskutera pedagogiska utvecklingsfrågor. 

 Vidareutveckla arbetet med frågor till elever gällande elevinflytande och att systematisera resultatet 

samt dess redovisning. 
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5 Övergripande åtgärder för verksamhetsområde gymnasieskola, 

gymnasiesärskola och vuxenutbildning 
 

Under respektive verksamhet, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen, beskrivs 

enheternas åtgärder sammanfattningsvis under ”så här går vi vidare”. Verksamhetschefens övergripande 

åtgärder för samtliga verksamheter beskrivs i detta kapitel. Verksamhetschefens mål för sitt område kan 

sammanfattas i följande formulering:  

 Stärka rektorsgruppen i det pedagogiska ledarskapet samt satsa på att utveckla det systematiska 

kvalitetsarbetet på verksamhetsnivå. Detta genom att skapa samsyn kring tillitsbaserat ledarskap i 

förhållande till vår syn på uppdraget som pedagogiska ledare. Ett gemensamt synsätt kommer att 

ha bäring på hur varje rektor jobbar i sin del med det systematiska kvalitetsarbetet. 

Att stärka det pedagogiska ledarskapet, och förbättra det systematiska kvalitetsarbetet i samklang med 

tankarna kring tillitsbaserad styrning, är något som kommer skapa bättre förutsättning för ökad 

måluppfyllelse inom samtliga områden i läroplanen och inte enbart normer, värden och inflytande. 

Åtgärder som planeras genomföras med start läsår 20/21 är följande två aktiviteter:  

 Gemensam fortbildning i rektorsgruppen utifrån identifierade behov. Utgångspunkt för 

diskussioner i rektorsgruppen är boken ”tillitsbaserat ledarskap i skolan”13. 

 Satsning på och utveckling av samarbete i Trio-grupperna, vilket är mindre lärgrupper om tre 

rektorer. Dessa konstellationer syftar till att rektorerna ska stärka varandra i sitt ledarskap genom 

kollegialt lärande och erfarenhetsutbyten. 

                                                 
13 Westlund, C., (2020) Tillitsbaserat ledarskap i skolan: från ord till handling.  
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