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Idrottspolitisk plan 2022–2023 (Dnr KS2022/1415–1)

Sammanfattning

Under 2018–2019 arbetades det Idrottspolitiska programmet fram av Kultur- och fritidsberedningen.
I detta program, står beredningen fast vid att syftet med programmet är att ”utveckla idrotten genom
samverkan mellan idrotten, kommunen och näringslivet”. Vidare sattes mål och viljeinriktning samt
ett antal områden identifierades att samverka kring.

Efter att programmet antagits, fick utskottet för bildning och lärande uppdrag av Kommunfullmäktige
att ta fram en plan av det idrottspolitiska programmet. Utskottet har gett förvaltningen i uppdrag att
tillsammans med synpunkter från Idrottsrådet arbeta fram en idrottspolitisk plan för kommande år.

Det upprättade dokumentet ”Idrottspolitisk plan” konkretiserar och kommer med ett antal aktiviteter
under varje identifierat område som berör idrotten, kommunen och näringslivet.

Identifierade områden att samverka kring:
- Idrott – skola
- Idrott – idrott
- Idrott – social hållbarhet
- Idrott – näringsliv
- Idrott – bidrag
- Idrott – anläggning, drift och skötsel

Förvaltningens förslag till beslut:

1. Den upprättade Idrottspolitiska planen antas och gäller till och med 2023-12-31

Juridisk bedömning

Den idrottspolitiska planen bedöms utgöra en kommunal angelägenhet enligt kommunallagen.

Dokumentet identifierar samverkansområden i huvudsak kopplade till det ideella föreningslivet
innefattande bland annat föreningsbidrag, samverkan med näringsliv och enklare
bidragsansökningar.
Kommunalt stöd till det ideella föreningslivet regleras ytterst sällan i speciallagstiftning. Av
betydelse är således i princip bara de allmänna reglerna i kommunallagen:
- Allmänintresset,
- Lokaliseringsprincipen,
- Den kommunala proportionalitetsprincipen och
- Förbudet mot understöd åt näringsidkare.

Vid samarbete mellan föreningsliv och näringsidkare bör även konkurrenslagstiftningen beaktas.
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Förvaltningens bedömning
Bakgrund
Kommunfullmäktige antog 2020-02-06 ett idrottspolitiskt program för Kungälvs kommun. 
Idrottspolitiska programmet är ett visionärt dokument som fastställer den övergripande 
avsiktsförklaringen, exempel vilka värden som ska beaktas. I aktuellt dokument bryts 
idrottspolitiska programmet ned i en plan med åtgärder som förväntas genomföras/påbörjas 
under tidsperioden 2022–2023.

Målsättningen är att skapa förutsättningar för ett levande idrottsliv där särskild 
uppmärksamhet ges till barn och ungas rätt till idrott. 
Målet är att tydliggöra idrottens roll framåt. 

Viljeinriktningen är också att tydliggöra idrottens roll genom hela livet. Genom en bred 
samverkan ska vi tillsammans arbeta för att aktivt främja fysisk aktivitet och rörelse för hela 
livet. Fokus ska vara på rörelseglädje, demokrati och delaktighet i ett inkluderande samhälle 
där alla medborgare ges möjligheter att delta utifrån sina förutsättningar. 

Identifierade områden att samverka kring:
- Idrott – skola
- Idrott – idrott
- Idrott – social hållbarhet
- Idrott – näringsliv
- Idrott – bidrag
- Idrott – anläggning, drift och skötsel

Bedömning
Med utgångspunkt i idrottspolitiska programmets identifierade områden för samverkan fokuserar 
idrottspolitiska planen för tidsperioden 2022–2023 på flertalet insatser.

Idrott – skola
Idrottspolitiska programmet fastställer att Kungälvs kommun ska tillvarata idrottsföreningarnas 
kompetens; idrotten ska engageras som kraft och resurs för en positiv samhällsutveckling, genom 
att skola och idrott samarbetar i syfte att uppmuntra barn och ungdomar till aktivitet. På skolan kan 
vi hitta alla barn och mötesplatsen där är därför unik.

Idrott – idrott
Idrottspolitiska programmet fastställer att idrottens roll ska stärkas. Detta sker genom att 
föreningslivet rekryterar samt engagerar medlemmar och ledare. Att föreningslivet arbetar 
strukturerat med grundläggande värderingar samt att samarbetet mellan föreningslivet, kommunen 
och näringslivet utvecklas. Dessutom behöver föreningslivet aktivt arbeta med Agenda 2030 och 
barnkonventionen. 

Idrott – social hållbarhet
Inriktningen i det idrottspolitiska programmet är att utveckla nya samarbetsformer mellan 
idrottsföreningar och olika intressegrupper i samhället. Fokus är kunskapen och att prova nya sätt 
att arbeta med integrations- och mångfaldsfrågor. Möjligheterna att bedriva och medverka i en 
förening ska förenklas.

Idrott – näringsliv
Idrottspolitiska programmet betonar att samarbetet mellan föreningarna, Kungälvs kommun och 
näringslivet utvecklas. 
Många av våra idrottsföreningar är beroende av stöttning från det lokala näringslivet. Det finns ett 
gott företagsklimat i Kungälv och det är därför av stor vikt för våra idrottsföreningar att näringslivet 
engageras i idrottslivet.

Idrott – bidrag
Enligt idrottspolitiska programmet ska bidrag till idrottsrörelsen bland annat bidra till en god och 
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jämlik hälsa, säkerställa bra och utbildade ledare samt skapa en stimulerande och omväxlande 
fritid. 

Idrott – anläggning, drift och skötsel
Kungälvs kommun ska verka för att ha attraktiva, flexibla och tillgängliga anläggningar. 
Idrottsanläggningarna ska bidra till att skapa mötesplatser som stimulerar olika målgrupper till fysisk 
aktivitet och idrott.

Idrottspolitiska planen som profilerar Kungälv genom idrott publiceras på kommunens hemsida och 
revideras 2023. Fritid Kungälv tillsammans med Folkhälsa profilerar planen i kommunens berörda 
verksamhet samt tillser att förutsättningar finns för att realisera planen. 

Fritid följer upp målen i idrottspolitiska planen kontinuerligt. I kommunens tertialrapporter och 
årsredovisningar ges indikatorer på hur arbetet fortskrider. Uppföljning sker i utskottet för bildning 
och lärande varje år. 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Idrottspolitisk plan är särskilt relevant utifrån följande av kommunfullmäktiges strategiska mål:
- Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande
- Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar

En god och jämlik hälsa, social trygghet och integration ställer krav på att det finns goda möjligheter 
till fritidsaktiviteter i kommunen. Ett fungerande föreningsliv är en del i demokratiarbetet, 
kommunens attraktivitet och möjlighet för att fler medborgare ska kunna delta och känna 
gemenskap genom fritidsaktiviteter.

Planen ska beaktas utifrån följande av kommunstyrelsens delmål: 
- Fler barn, unga och äldre, inklusive personer med funktionsvariationer deltar i ett rikt och varierat 
kultur- och fritidsliv. 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Föreningslivet behöver arbeta med målen i Agenda 2030, som handlar om att skapa anständiga 
och hållbara levnadsförhållanden för alla världens människor. Idrottspolitisk plan anses vara särskilt 
relevant utifrån:
Mål 3. God hälsa och välbefinnande.
Mål 4. God utbildning för alla.
Mål 10. Minska ojämlikhet.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Enligt budgetdirektiv 2023 (KS2022/0690) ska Kungälvs kommun motverka utanförskapet bland 
barn och unga vad gäller fritidssysselsättningen genom samverkan med föreningslivet. 

Programmet Social hållbarhet – ökat innanförskap (Dnr: KS2019/0202) är ett långsiktigt och 
visionärt dokument, med fokus på vad Kungälvs kommun kan uppnå kring ökad social hållbarhet 
och innanförskap. Under områdena tidiga insatser och hälsa lyfts barn och ungdomars goda 
levnadsvanor och ökad fysisk aktivitet fram som särskilt prioriterat. 

Följande insatser har beröringspunkter med idrottspolitiskt program: 

- Skapa ökade förutsättningar för fysisk aktivitet i samverkan med samhällsplaneringen. 
-Vidareutveckla kommunens arbete med partnerskap och överenskommelser med civilsamhället. 
- Utveckla nya ersättningsmodeller för att stimulera ett inkluderande föreningsliv som vänder sig till 
fler deltagare från olika samhällsgrupper. 
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I underliggande social översiktsplan (Dnr: KS2019/1500) sker olika konkretiseringar hur Kungälvs 
kommun ska skapa ökade förutsättningar kring fysisk aktivitet bland barn- och ungdomar samt 
uppnå ett mer inkluderande föreningsliv. 
Exempel på aktiviteter som har särskilda beröringspunkter med idrottspolitisk plan är: 
- Utreda möjligheterna till utegym, näridrottsplats och lekplats centralt i Kungälv
- Fortsatt arbete med skolgårdsprojekt
- Vidmakthålla, underhålla och marknadsföra befintliga motionsspår, vandringsleder och allmänna 
bad
- Förenkla föreningars process kring bokning av lokaler samt ansökan om föreningsbidrag
- Utifrån behov och möjlighet att teckna idéburna offentliga partnerskap 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Vi vill att alla i Kungälvs kommun har god hälsa, upplever att de har livskvalitet och vi vill motverka 
psykisk ohälsa. 
Vi vill att alla i Kungälv har möjlighet att utöva idrott med hänsyn till de sju 
diskrimineringsgrunderna: kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 
Endast genom samarbete mellan kommunen, förenings- och näringslivet kan vi uppnå detta. 

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Utifrån ett medarbetarperspektiv är bedömningen att planen synliggör pågående insatser inom 
förvaltningen. Planen blir därmed stöd vid genomförande och prioritering.

Ekonomisk bedömning
Antagandet av idrottspolitiska planen bedöms inte påverka den kommunala ekonomin, däremot kan 
vissa projekt som nämns i planen ha kostnader kopplade till sig. Dessa bedöms dock ligga under 
befintliga planer/aktiviteter och inte ha några ekonomiska kostnader kopplade till planen. 

Förslag till beslut
1. Den upprättade Idrottspolitiska planen antas och gäller till och med 2023-12-31

Helena Tellberg Anders Holm
Verksamhetschef lokaler och anläggningar Sektorchef samhälle och utveckling 

Expedieras till: 

För kännedom till:
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1. Inledning
Kommunfullmäktige antog 2020-02-06 ett idrottspolitiskt program för Kungälvs
kommun. Idrottspolitiska programmet är ett visionärt dokument som fastställer den
övergripande avsiktsförklaringen, exempel vilka värden som ska beaktas. I aktuellt
dokument bryts idrottspolitiska programmet ned i en plan med åtgärder som
förväntas genomföras/påbörjas under tidsperioden 2022–2023.

Målsättningen är att skapa förutsättningar för ett levande idrottsliv där särskild
uppmärksamhet ges till barn och ungas rätt till idrott.
Målet är att tydliggöra idrottens roll framåt.

Viljeinriktningen är också att tydliggöra idrottens roll genom hela livet. Genom en
bred samverkan ska vi tillsammans arbeta för att aktivt främja fysisk aktivitet och
rörelse för hela livet. Fokus ska vara på rörelseglädje, demokrati och delaktighet i ett
inkluderande samhälle där alla medborgare ges möjligheter att delta utifrån sina
förutsättningar.

Identifierade områden att samverka kring:
- Idrott – skola
- Idrott – idrott
- Idrott – social hållbarhet
- Idrott – näringsliv
- Idrott – bidrag
- Idrott – anläggning, drift och skötsel

2. Relation till andra styrdokument
Idrottspolitisk plan är särskilt relevant utifrån följande av kommunfullmäktiges
strategiska mål:
- Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande
- Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar

En god och jämlik hälsa, social trygghet och integration ställer krav på att det finns
goda möjligheter till fritidsaktiviteter i kommunen. Ett fungerande föreningsliv är en
del i demokratiarbetet, kommunens attraktivitet och möjlighet för att fler medborgare
ska kunna delta och känna gemenskap genom fritidsaktiviteter.

Planen ska beaktas utifrån följande av kommunstyrelsens delmål:
- Fler barn, unga och äldre, inklusive personer med funktionsvariationer deltar i ett
rikt och varierat kultur- och fritidsliv.

Enligt budgetdirektiv 2023 (KS2022/0690) ska Kungälvs kommun motverka
utanförskapet bland barn och unga vad gäller fritidssysselsättningen genom
samverkan med föreningslivet. Uppdrag ges till förvaltningen att ta fram en plan för
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inkludering i fritidsaktiviteter tillsammans med kommunens föreningsliv.

Programmet Social hållbarhet – ökat innanförskap (Dnr: KS2019/0202) är ett
långsiktigt och visionärt dokument, med fokus på vad Kungälvs kommun kan uppnå
kring ökad social hållbarhet och innanförskap. Under områdena tidiga insatser och
hälsa lyfts barn och ungdomars goda levnadsvanor och ökad fysisk aktivitet fram
som särskilt prioriterat.
Följande insatser har beröringspunkter med idrottspolitiskt program:

- Skapa ökade förutsättningar för fysisk aktivitet i samverkan med
samhällsplaneringen.
-Vidareutveckla kommunens arbete med partnerskap och överenskommelser med
civilsamhället.
- Utveckla nya ersättningsmodeller för att stimulera ett inkluderande föreningsliv som
vänder sig till fler deltagare från olika samhällsgrupper.

I underliggande social översiktsplan (Dnr: KS2019/1500) sker olika konkretiseringar
hur Kungälvs kommun ska skapa ökade förutsättningar kring fysisk aktivitet bland
barn- och ungdomar samt uppnå ett mer inkluderande föreningsliv.
Exempel på aktiviteter som har särskilda beröringspunkter med idrottspolitisk plan är:
- Utreda möjligheterna till utegym, näridrottsplats och lekplats centralt i Kungälv
- Fortsatt arbete med skolgårdsprojekt
- Vidmakthålla, underhålla och marknadsföra befintliga motionsspår, vandringsleder
och allmänna bad
- Förenkla föreningars process kring bokning av lokaler samt ansökan om
föreningsbidrag
- Utifrån behov och möjlighet att teckna idéburna offentliga partnerskap

3. Syfte
Genom det idrottspolitiska programmet vill vi med en idrottspolitisk plan utveckla
idrotten genom samverkan mellan idrotten, kommunen och näringslivet.

4. Mål och viljeinriktning
Vi vill att alla i Kungälvs kommun har god hälsa, upplever att de har livskvalitet och vi
vill motverka psykisk ohälsa.
Vi vill att alla i Kungälv har möjlighet att utöva idrott oavsett kön, könsidentitet eller
könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
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5. Idrottspolitisk plan 2022–2023
Med utgångspunkt i idrottspolitisk programmets identifierade områden för samverkan
fokuserar idrottspolitiska planen för tidsperioden 2022–2023 på flertalet insatser:
- Idrott – skola
- Idrott – idrott
- Idrott – social hållbarhet
- Idrott – näringsliv
- Idrott – bidrag
- Idrott – anläggning, drift och skötsel

Idrott – skola
Idrottspolitiska programmet fastställer att Kungälvs kommun ska tillvarata
idrottsföreningarnas kompetens idrotten ska engageras som kraft och resurs för en
positiv samhällsutveckling, genom att skola och idrott samarbetar i syfte att
uppmuntra barn och ungdomar till aktivitet. På skolan kan vi hitta alla barn och
mötesplatsen där är därför unik.

Det här ska vi särskilt arbeta med under 2022–2023

Utveckla forum mellan idrottslärare och föreningsliv för att slussa fler unga till
idrottsrörelsen.
Följa upp kommunens idrottsskola för att få fler föreningar att vilja delta samt
aktivt rekrytera barnen till fortsatt medlemskap i föreningarna.
Vidareutveckling av påbörjat samarbete mellan kommunen och föreningen IFK
Kungälv och deras satsning på projektet ”Agora – ett aktivt Kungälv” som
handlar om att få fler elever vid mellanstadieskolorna att röra på sig.

Idrott – idrott
Idrottspolitiska programmet fastställer att idrottens roll ska stärkas. Detta sker genom
att föreningslivet rekryterar samt engagerar medlemmar och ledare. Att föreningslivet
arbetar strukturerat med grundläggande värderingar samt att samarbetet mellan
föreningslivet, kommunen och näringslivet utvecklas.

Föreningslivet behöver arbeta med målen i Agenda 2030, som handlar om att skapa
anständiga och hållbara levnadsförhållanden för alla världens människor.
Idrottspolitisk plan anses vara särskilt relevant utifrån:
Mål 3. God hälsa och välbefinnande.
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Mål 4. God utbildning för alla.
Mål 10. Minska ojämlikhet.

Dessutom behöver föreningslivet anpassa all sin verksamhet utifrån
barnkonventionen, som varit lag i Sverige sedan 1 januari 2020. Sedan länge står det
i Riksförbundets stadgar att all idrott för barn ska utgå från just barnkonventionen.
Alla specialförbund och föreningar som är medlemmar hos RF är skyldiga att följa
dessa rörande demokrati, inkludering, integration och hållbara städer och samhällen.

Barnkonventionens fyra grundprinciper:
- Alla barn har samma rättigheter och lika värden
- Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn
- Alla barn har rätt till liv och utveckling
- Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad

Det här ska vi arbeta särskilt med under 2022–2023

Idrottsrörelsen har, precis som resten av världen, ett ansvar att bidra till FN:s
17 globala hållbarhetsmål. Idrotten lyfts fram som möjliggörare för att nå dessa
mål. Idrottslivet kan bidra till alla målen och framför allt de mål som handlar om
hälsa.
I samverkan med RF SISU stötta föreningarna i värdegrundsarbetet och
inkludera styrelsen, ledare, aktiva och övriga föreningsmedlemmar.
Föreningarnas kunskap om Barnkonventionen och Agenda 2030 ska höjas
och utvecklas, liksom metoder att efterleva dessa.
I samarbete med exempelvis kommunens nationella godkända
idrottsutbildningar (NIU) eller barn- och fritidsprogram ge ungdomar chans att
växa och vara ledare inom föreningslivet. Att föreningen aktivt arbetar med att
hitta och motivera framtidens ledare.
Kollektivtrafik och cykelbanor planeras så att alla kommuninvånare har
möjlighet att på ett säkert och tryggt sätt ta sig till idrottsmiljöer.
Att föreningarna följer utvecklingen inom sin idrott och har välutbildade ledare.
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Idrott – social hållbarhet

Inriktningen i det idrottspolitiska programmet är att utveckla nya samarbetsformer
mellan idrottsföreningar och olika intressegrupper i samhället. Fokus är kunskapen
och prova nya sätt att arbeta med integrations- och mångfaldsfrågor. Möjligheterna
att bedriva och medverka i en förening ska förenklas.

Det här ska vi arbeta särskilt med under 2022–2023

Tillsammans med föreningslivet och kommunen lotsa nyanlända in i
verksamhet.
Utveckla och skapa möjligheter att börja med en idrott i senare år samt hitta
andra former för att fortsätta vara aktiv i idrott genom hela livet. Att kunna delta
i föreningslivet utan fokus på resultat och prestation.
Hålla samsynsavtalet mellan föreningarna levande och skapa dialog och
möjliggörande för föreningarna och de aktiva.
Spontanidrottsplatser i hela kommunen för att möjliggöra rörelse och sociala
mötesplatser för alla.
Fortsatt satsning på inkluderande föreningslivet, exempelvis via satsningen
”Handboll för alla”.

Idrott – näringsliv

Idrottspolitiska programmet betonar att samarbetet mellan föreningarna, Kungälvs
kommun och näringslivet utvecklas.

Många av våra idrottsföreningar är beroende av stöttning från det lokala näringslivet.
Det finns ett gott företagsklimat i Kungälv och det är därför av stor vikt för våra
idrottsföreningar att näringslivet engageras i idrottslivet.

Det här ska vi särskilt arbeta med under 2022–2023

Samarbete mellan fritid, kultur och näringsliv med information till alla aktörer
om aktiviteter/arrangemang i kommunen.
Engagera fler företag och föreningar till samhällskontraktet. Detta leder till att
hitta nya samarbeten och skapar kontakter mellan näringslivet och
idrottsrörelsen. Goda exempel på detta är samarbete mellan Mimers Hus
Gymnasium – Friskis&Svettis – IKANO Bostad.
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Ett viktigt led i destinationsutvecklingen sker arbetet med att möjliggöra för
föreningarna att skapa goda förutsättningar att skapa, genomföra och
arrangera större cuper och evenemang på hemmaplan. Detta sker bland
annat genom tydligare riktlinjer för övernattning och ett nytt bokningssystem
för kommunens lokaler.
Större idrottsevenemang och cuper ger marknadsföring för kommunen och
dess näringsliv. De lockar hit besökare som kan upptäcka kommunens
möjligheter och samtidigt nyttja det lokala näringslivet. Det generar intäkter till
föreningarna, kommunen och näringslivet.
Elitidrotten utgör en liten del av den totala tävlingsidrotten men är ändå av stor
betydelse för idrottsrörelsen i kommunen. Den ger stor underhållning,
inspirerar barn och unga att idrotta samt skapar förebilder. Framgångsrika
idrottare bidrar till att marknadsföra och sprida kännedom om kommunen.
Fortsatt utveckling och genomförande av Idrottskonferensen i tätt samarbete
med Idrottsrådet.

Idrott – bidrag

Enligt idrottspolitiska programmet ska bidrag till idrottsrörelsen bland annat bidra till
en god och jämlik hälsa, säkerställa bra och utbildade ledare samt skapa en
stimulerande och omväxlande fritid.

Det här ska vi arbeta särskilt med under 2022–2023

Fortsatt implementering av nytt system för bidragsansökningar som bland
annat leder till:
- säkrare bidragsansökningar med funktion BankID
- rätt dokumenthantering
- en bättre kontrollfunktion
- enklare hantering
- snabbare ledtider
Tydligare uppföljning kring antalet genomförde aktiviteter och målgrupper hos
deltagare i föreningslivet
Hitta nya samarbetsområden som mellan föreningslivet och kommunen för att
kunna stötta på andra, exempel på detta kan vara friskvårdsprojektet
Hittaut.nu eller genom nya idéburna offentliga partnerskap.
Fortsatt och utvecklat arbete mellan Fritid – Folkhälsa och RF SISU kring
andra möjligheter till stöd och satsningar.
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Idrott – anläggning, drift och skötsel

Kungälvs kommun ska verka för att ha attraktiva, flexibla och tillgängliga
anläggningar. Idrottsanläggningarna ska bidra till att skapa mötesplatser som
stimulerar olika målgrupper till fysisk aktivitet och idrott.

Det här ska vi särskilt arbeta med 2022-2023:

Det idrottspolitiska programmet betonar betydelsen av goda förutsättningar vid
nyttjande, drift och skötsel av idrottsanläggningarna i Kungälvs kommun.
Anläggningarnas tillgänglighet ska vara ett tydligt fokus. Vidare ska
idrottsrörelsen vara remissinstans i arbetet med planeringen av nya
bostadsområden där ytor för fysisk aktivitet och spontanidrott ska finnas.
Enligt budgetdirekt 2023 ska den kommande hallarenan ska ge alla människor
en möjlighet till träning och idrottande oavsett ålder, funktionsvariation eller
social tillhörighet. Förvaltningen ges i uppdrag att återkomma hur vi möjliggör
för alla att använda anläggningen.
Kommunen ska sträva efter att idrottsanläggningar och idrottsarenor nyttjas
optimalt.
Detta sker genom det ett moderna och effektivt bokningssystemet och
möjligheten att föreningslivet och medborgare själva kan genomföra
bokningar.
Idrottsanläggningar ska vara tillgängliga och säkra.

6. Levandegöra
Idrottspolitiska planen som profilerar Kungälv genom idrott publiceras på kommunens
hemsida. Fritid Kungälv tillsammans med Folkhälsa profilerar planen i kommunens
berörda verksamhet samt tillser att förutsättningar finns för att realisera planen.

7. Uppföljning
Fritid följer upp målen i idrottspolitiska planen kontinuerligt. I kommunens
tertialrapporter och årsredovisningar ges indikatorer på hur arbetet fortskrider.
Uppföljning sker i utskottet för bildning och lärande varje år.
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Investeringsbidrag 2021 Kungälvs Roddklubb - ny inriktning (Dnr
KS2022/1442–4)

Sammanfattning

Kommunstyrelsen avsätter medel varje år som ska användas till bidrag och stöd till föreningar och
frivilligorganisationer. De ekonomiska bidragen stärker den ideella sektorns förutsättningar att
erbjuda aktiviteter och verksamheter av god kvalitet med en inriktning som kännetecknas av
delaktighet och jämlikt inflytande. Föreningsstöd kan avse aktiviteter och arrangemang men även
drift av lokaler och andra kostnader. Det kommunala föreningsstödet avser endast täcka en del av
föreningens kostnader.

Idrottsföreningar med egna anläggningar kan ansöka om investeringsstöd. Stödet beviljas i den
mån kommunen har finansiella medel kvar att fördela där barn- och ungdomsverksamhet
prioriteras. Stödet syftar till att förbättra situationen för de etablerade föreningar som saknar eller
har dåliga möjligheter att bedriva sin verksamhet eller som behöver ekonomiskt stöd för att utveckla
verksamheten.

Kungälv roddklubb ansökte och erhöll stöd 2021 (KS2021/0635), med följande beslutstext:
1. Kungälvs roddklubb erhåller 100 000 kronor i investeringsstöd för 2021.
2. Bidraget öronmärks för att anlägga nya baracker och betalas tillbaka senast 30 juni, 2022 om

projektet inte påbörjas.

Då projektet inte kunna påbörjats, så har föreningen ansökt om en annan riktning för stödet.

Förslag till beslut:
1. Kungälvs roddklubb erhåller 100 000 kronor i investeringsstöd.
2. Föreningen använder dessa medel för inköp av ny säkerhetsbåt samt ny brygga.
3. Genomförandet av aktiviteterna ska ske under 2022, annars återbetalas stödet till Kungälvs

kommun.

Juridisk bedömning

Investeringsbidraget är ett kommunalt föreningsbidrag och bedöms utgöra en kommunal
angelägenhet enligt kommunallagen. Kommunala bidrag till det ideella föreningslivet regleras
ytterst sällan i speciallagstiftning. Av betydelse för de ideella föreningarna är således i princip bara
de allmänna reglerna i kommunallagen.
Kommunallagens allmänna regler bör således beaktas och bland dessa särskilt:
- allmänintresset,
- lokaliseringsprincipen,
- den kommunala proportionalitetsprincipen och
- förbudet mot understöd åt näringsidkare.
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Förvaltningens bedömning
Bakgrund
Idrottsföreningar med egna anläggningar kan ansöka om investeringsstöd. För investeringsstödet 
finns avsatt budget 360 000 kronor. 
Stödet syftar till att förbättra situationen för de etablerade föreningarna som saknar eller har dålig 
möjlighet att bedriva sin verksamhet eller som behöver ekonomiskt stöd för att utveckla 
verksamheten inom för närmaste framtiden. Det kan avse exempelvis: 
- om- eller tillbyggnad eller visst nybyggnadsarbete
- större underhållskostnader för anläggning som behöver utföras
- investering i inventarier som är nödvändiga för föreningens verksamhet
- tillgänglighetsanpassning av lokaler 
- genomföra åtgärder som är gynnsamma ur miljöhänsyn och/eller är energisparåtgärder.

Bedömning
Föreningen Kungälvs Roddklubb erhåll 2021 100 000 kronor i investeringsmedel för att bygga 
tillfälliga paviljonger som skulle fungera som tillfälliga träningshallar med omklädningsrum då 
befintligt klubbhus är illa medgånget av vattnet som stiger vid olika väder. I detta arbetade 
föreningen med kommunen, statens fastighetsverk, Arvsfonden, Jordbruksverket med flera.
Men förhandlingen mellan Kungälvs kommun och Statens fastighetsverk går trögt och nytt 
markavtal har inte kommit fram. Då övriga fonder/stiftelser vill se en långsiktig lösning för att vara 
med och stötta gällande paviljonger så ligger just nu det projektet längre fram i tiden. Men, då 
föreningen haft ett år på sig att nyttja stödet från Kungälvs kommun och trögheten i de andra 
projekten är det inte möjligt för dem att nyttja stödet innan den 30 juni 2022. 

Ny riktning
Föreningen har ansökt om ny riktning på stödet, 100 000 kronor, som de erhöll 2021. 

1. Föreningen behöver en ny följebåt för att kunna bedriva trygg och säker verksamhet för barn- 
och unga. Kostnad för detta är 75 – 125 000 kronor. Båten kan förvaras inomhus och även nyttjas 
som följebåt för föreningens kustroddare och som säkerhetsbåt vid havsrodd. 

2. Föreningens brygga vid älven behöver ersättas. Där har föreningen redan erhållit 50 000 kronor 
från Thordensstiftelsen och hoppas även på stöd från Jordbruksverket. Bryggan är i dag uppbyggd 
på frigolitblock vilka frigör mikroplaster som hamnar i vattenmiljön. 
Kostnaden för ny brygga är 150 000 kronor, till detta tillkommer frakt och en special landgång. Total 
kostnad för bryggan är 300 000 kronor. Föreningen räknar med att kunna göra mycket av arbetet 
själva och troligen slutar kostnaden för bryggan på 150 – 200 00 kronor.

Ny säkerhetsbåt 75 000–125 000 kronor
Ny brygga 150 000 – 200 000 kronor
Totala kostnader: 225 000 – 325 000 kronor

Föreningen söker stöd för 100 000 kronor

Föreningen erhöll, efter delegationsbeslut maj 2022: 10 000 kronor (KS2022/0683) för att 
måla/underhåll klubbhus. 

Föreningen uppfyller krav för att erhålla föreningsbidrag. 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Bidrag till våra föreningar relaterar till kommunfullmäktiges strategiska mål:
- Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande,
- Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar,
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- Att alla medborgare ska ha möjlighet till att delta i ett rikt och aktivt kulturliv, och
- Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen

Stödet relaterar till kommunstyrelsens resultatmål: 
- ”Fler barn och unga deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv”
- ”Öka integrationen för nyanlända och minska utanförskapet” 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Målen i Agenda 2030 handlar om att försöka skapa anständiga och hållbara
levnadsförhållanden och levnadsvillkor för alla världens människor. Planerna bidrar
till att nå de globala målen, som exempelvis: 
Mål 1: Ingen fattigdom
Mål 3: God hälsa och välbefinnande
Mål 4: God utbildning för alla
Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Mål 10: Minskad ojämlikhet
Mål 16: Fredliga inkluderande samhällen 

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Bidraget finns dokumenterat i styrdokumentet ”Riktlinjer för föreningsstöd, KS2020/0674” 
som i sin tur relaterar till tidigare fastställda styrdokument:
- Vision 2040, KS2012/817
 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Bedömningen ur ett medborgar- och brukarperspektiv är att föreningar med egna anläggningar 
fyller en viktig funktion för att öka den viktiga fysiska aktiviteten bland medlemmarna i föreningen i 
Kungälvs kommun. Genom en bred samverka ska vi tillsammans arbeta för att aktivt främja 
fysisk aktivitet och rörelse för hela livet. Fokus ska vara på rörelseglädje, demokrati och 
delaktighet i ett inkluderande samhälle där alla medborgare ger möjligheter att delta utifrån 
sina förutsättningar.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Bedömningen är att stödet till Kungälvs Roddklubb, inte påverkar medarbetarperspektivet. 

Ekonomisk bedömning
Stödet är redan utbetalat och påverkar inte årets budget. 
Vid fördelning av årets investeringsstöd erhåll föreningarna 40% av sökta kostnader för 
investeringarna. Om Kungälvs roddklubb erhåller stöd för sökta kostnader (225–325 tkr) erhåller de 
mindre än 40%.
Om stödet återbetalas kommer föreningen söka för kostnaderna vid kommande bidragsår och då är 
det fler föreningar som ska dela på den budgeten, 360 000 kronor. 

Förslag till beslut
1. Kungälvs roddklubb erhåller 100 000 kronor i investeringsstöd.
2. Föreningen använder dessa medel för inköp av ny säkerhetsbåt samt ny brygga.
3. Genomförandet av aktiviteterna ska ske under 2022, annars återbetalas stödet till Kungälvs 

kommun. 
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Helena Tellberg Anders Holm
Verksamhetschef lokaler och anläggningar Sektorchef samhälle och utveckling

Expedieras till: Katarina Vallström
Kungälvs Roddklubb 

För kännedom till:
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Svar på motion från Liberalerna om Kungälv kommuns Klimat-
och miljöpris (Dnr KS2021/1934-3)

Sammanfattning

Liberalerna har inkommit med en motion om att införa ett klimat- och miljöpris för företag i Kungälvs
kommun. Motionen behandlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 2 december 2021 och
remitterades till kommunstyrelsen för vidare behandling.

Förvaltningens bedömning är att nuvarande stipendium för hållbar utveckling redan uppfyller syftet
med föreslaget klimat- och miljöpris.

Förvaltningen föreslår att motionen anses besvarad.

Juridisk bedömning

Förslag till beslut har inga juridiska konsekvenser.

Förvaltningens bedömning

Liberalerna har inkommit med en motion om att införa ett klimat- och miljöpris för företag i Kungälvs
kommun. Motionen behandlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 2 december 2021 och
remitterades till kommunstyrelsen för vidare behandling.

I motionen föreslås att kommunen utreder en möjlig utformning av ett Klimat- och miljöpris, bl.a. hur
juryn bör se ut, lämplig prissumma och hur prissumman bör fördelas utifrån de åtgärder som
bedöms mest bidra till ett förbättrat klimat och/eller förbättrad miljö bland de åtgärder som de
deltagande företagen genomfört under aktuell period.

Kungälvs kommun har ett stipendium för hållbar utveckling som delas ut årligen. Stipendiet ska
delas ut till person som är bosatt och/eller verkar i kommunen eller på annat sätt har anknytning till
kommunen. Stipendiet kan även utdelas till företag eller organisationer etc som verkar i kommunen.
Prissumman är för stipendiet för hållbar utveckling är 10 000 kr.

I stadgarna för Kungälvs kommuns stipendium för hållbar utveckling (KS2019/2024) beskrivs att
insatser för en hållbar utveckling kan göras inom bland annat följande områden: naturvård,
biologisk mångfald, friluftsliv, renare luft, vatten och mark, minskade avfallsmängder, källsortering,
effektivare användning av energi, vatten och material, folkbildning inom området samt
miljörelaterade folkhälso- eller sociala insatser.

Förvaltningens bedömning är att nuvarande stipendium för hållbar utveckling redan uppfyller syftet
med föreslaget klimat och miljöpris.

Förvaltningen föreslår att motionen anses besvarad.
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Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet har koppling till kommunfullmäktiges mål om att underlätta för invånare och företag som vill 
reducera klimatutsläppen. 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Ärendet har koppling till mål 13 i Agenda 2030, Bekämpa klimatförändringarna. 

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Förvaltningens bedömning är att nuvarande stipendium för hållbar utveckling (KS2019/2024) redan 
uppfyller syftet med föreslaget klimat och miljöpris. 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Ett klimat- och miljöpris skulle gynna de företag som tilldelas priset och indirekt påverka miljön och 
klimatet för invånarna i kommunen. Förvaltningens bedömning är dock att nuvarande stipendium 
för hållbar utveckling redan uppfyller det syftet. 

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Förslaget om ett miljö- och klimatpris bedöms öka arbetsbelastningen och kräva administrativa 
resurser.  

Ekonomisk bedömning
För nuvarande stipendium för hållbar utveckling utgår en prissumma på 10 000 kr. I motionen 
anges inte någon prissumma för föreslaget miljö- och klimatpris. 

Förslag till beslut medför inga extra kostnader för kommunen. 

Förslag till beslut
Motionen anses besvarad

Anders Holm Pia Jakobsson
Sektorchef Samhälle och utveckling Ekonomichef

Expedieras till: 

För kännedom till:
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Kungälv kommuns Klimat- och miljöpris

COP26 i Glasgow talar tydligt om för oss att mycket bra har gjorts och görs för att hindra 
Jordens temperaturer att fortsätta att öka och därmed skapa bland annat stora klimat-
förändringar. Klimatförändringar som forskningen visar leder till allt fler och allt kraftfullare 
stormar, störtregn, bränder, översvämningar, torka, vattennivåhöjningar i havet, sjöar och 
floder! Detta leder i sin tur till förstörelse av odlingsmark, livsmedelsbrister, obeboeliga 
områden på grund av översvämningar eller hetta/torka, försurning av haven och havens 
förmåga till reproduktion bland fiskar, skaldjur och växter osv., vilket också redan idag har lett 
till stora folkförflyttningar från drabbade områden till andra länder, däribland Sverige och EU. 

I ett hundraårsperspektiv kan utvecklingen leda till att uppskattningsvis 1 miljard människor 
kraftigt drabbas av konsekvenserna av klimatförändringarna. Alltså att 1 miljard människor inte 
kan bo där de idag bor utan måste förflytta sig till andra mer beboeliga område för att överleva. 
Det är vad klimatforskningen talar om för oss!

Varför har det som händer på COP26 att göra med oss i Kungälvs kommun? Svaret är allt!
Klimatproblemen, liksom ofta miljöproblemen, behöver tas hand om av oss ALLA och det sägs 
tydligt från talarstolarna att vi måste ÖKA TAKTEN I KLIMAT- OCH MILJÖARBETET. Om vi inte 
gör detta så väntar dystopier våra barnbarn och kommande generationer. För att möta 
klimatförändringarna ska vi alltid tänka globalt, planera och genomföra åtgärder lokalt.

Som vald representant för medborgarna i Kungälvs kommun kan vi inte tillåta oss att vara 
pessimistiska. Vi behöver se på problemen så realistiskt som möjligt med hjälp av den 
vetenskap som mänskligheten allt sedan Upplysningstiden har lutat sig mot för kloka beslut.
När vi skaffar oss kunskapen kan vi genomföra åtgärder som skapar hopp om att vi tillsammans 
kommer att lösa de problem som vi står inför.

Vad som är så bra är att det idag redan finns teknik, produkter, system, möjliga 
beteendeförändringar osv som kan leda till ett t.o.m. bättre fungerande samhälle på många 
andra sätt än idag. Vi behöver dock agera på alla nivåer - lokalt, regionalt, nationellt och globalt 
- för att förverkliga detta. Ända till oss som individer behöver förändringar ske och alla kan ju 
göra något. Dock kan ingen göra allt och därför behövs samarbeten äga rum för att skapa den 
förändring som samhället och vi medborgare behöver.

För att vi i Sverige ska vara framgångsrika i att lösa klimat- och miljöproblem är det avgörande 
att både kommuner, regioner, näringslivet, organisationer osv kraftfullt agerar utifrån den 
lagstiftning och rekommendationer som finns antagna.
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En kommun måste också, förutom att utveckla sina verksamheter utifrån ex Agenda 2030. Hur 
framgångsrik kommunen blir beror naturligtvis på den kunskap om de mål som Agenda 2030 
har för de områden som verksamheten verkar inom och därmed påverkar.

Att verka inom den egna organisationen är dock inte tillräckligt för att Kungälvs kommun skall 
uppfylla sitt ansvar för den nödvändiga förändringen avseende klimat och miljö. Kommunen 
måste också ta bort hinder och på andra sätt möjliggöra för näringslivet, föreningslivet, 
medborgarna att kunna agera för att skapa lösningar på klimat- och miljöproblem.

Förutom att möjliggöra en sund utveckling behöver Kungälvs kommun också inspirera de som 
verkar inom kommunens fysiska gränser att skaffa kunskap och utveckla verksamheter som 
leder till minskade klimat- och miljöbelastningar. 

Ett sätt att tydligt markera detta är att lyfta fram företag som utvecklat sin verksamhet på ett 
sätt som kraftfullt bidrar till en minskad klimat- och/eller miljöbelastning. 

Det är helt avgörande med ett stort engagemang från näringslivet för att lyckas med 
omställningen till minskad klimat- och miljöbelastning.

KUNGÄLVS KLIMAT- OCH MILJÖPRIS leder till:
- Att goda exempel kan visas upp för andra företag i kommunen att inspireras av.
- Att attraktiviteten till Kungälv hos företag i kommunen och hos företag som överväger 

att flytta till kommunen ökar.
- Att attraktiviteten till Kungälv hos boende i kommunen och hos personer som överväger 

att flytta till kommunen ökar.
- Att fokuseringen hos företag i Kungälv på att utveckla sitt företag genom att minska 

klimat- och miljöbelastningen ökar.
- Stärker det nödvändiga samarbetet för att ÖKA TAKTEN I KLIMAT- OCH MILJÖARBETET 

mellan kommunen och näringslivet

För att arbeta fram ett förslag bör naturligtvis kommunen samarbeta med näringslivets 
representanter i Kungälv och kanske t.o.m. Västsvenska Handelskammaren som säkert kan 
hänvisa till erfarenheter inom regionen.

Förutom enstaka lokala representanter från näringslivet och politiken bör naturligtvis också 
juryn för priset innehålla personer som har djup kunskap om klimat- och miljöfrågor och som 
kan göra professionella bedömningar av de åtgärder som företagen inkommer med.

Föreslår därför kommunfullmäktige att:

- Kommunen utreder en möjlig utformning av ett Klimat- och miljöpris, bl.a. hur juryn bör 
se ut, lämplig prissumma och hur prissumman bör fördelas utifrån de åtgärder som 
bedöms mest bidra till ett förbättrat klimat och/eller förbättrad miljö bland de åtgärder 
som de deltagande företagen genomfört under aktuell period.

Kungälv
2021-11-10

Pierre Rehnlund, Liberalerna Kungälv
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Utredning - Framtida utbud inom kulturskolan (Dnr KS2022/0722-
1)

Sammanfattning

Sektor Bildning och lärande har fått ett politiskt uppdrag att utreda utbudet inom kulturskolan i
Kungälvs kommun. Utredningen ska grundas i befintliga nationella utredningar och kommunens
egna utredningar. Utgångspunkten är hur det framtida utbudet inom kulturskolan bör vara utformat
samt att belysa på vilket sätt näringslivet skulle kunna bidra till att fler barn och unga deltar i ett rikt
och aktivt kulturliv.

Utredningen ger en bakgrund kring de kulturpolitiska målen, kulturskolans framväxt samt
kulturskolans framtid. Den presenterar även hur Kungälvs kommuns kulturskola är organiserad.
Utredningen visar därefter på vilka utmaningar som Kungälvs kulturskola står inför och ger ett antal
förslag på hur kulturskolans utbud kan breddas. Utredningen belyser även hur samverkan med
skolan, studieförbund och näringsliv kan utvecklas.

Juridisk bedömning

Kulturskolan är inte reglerad i lagstiftning, utan utgår i sin verksamhet från de kulturpolitiska målen
och de statsbidrag som Kulturrådet fördelar. Även om kulturskolor är en frivillig kommunal
verksamhet så finns den representerad i nästan samtliga av Sveriges kommuner. Sektor Bildning
och lärandes bedömning är att utifrån detta att utredningen inte medföra några specifika juridiska
konsekvenser.

Förvaltningens bedömning

Sektor Bildning och lärande har fått ett politiskt uppdrag att utreda utbudet inom kulturskolan i
Kungälvs kommun. Utredningen ska grundas i befintliga nationella utredningar och kommunens
egna utredningar. Utgångspunkten är hur det framtida utbudet inom kulturskolan bör vara utformat
samt att belysa på vilket sätt näringslivet skulle kunna bidra till att fler barn och unga deltar i ett rikt
och aktivt kulturliv.

Utredningen presenterar hur Kungälvs kommuns kulturskola är organiserad sett till ämnen inom
kulturskolan, antal deltagare och antal personer i kö, pojkar och flickor i kulturskolan samt avgifter.
Utredningen presenterar därefter utmaningar för kulturskolan i Kungälv samt ett antal förslag på
åtgärder för att bredda kulturskolans verksamhet. Utredningen innehåller även en redovisning av
de kulturpolitiska målen och kulturskolans framväxt samt ett antal reflektioner om kulturskolans
framtid. Utredningen belyser även hur samverkan med skolan, studieförbund och näringsliv kan
utvecklas.

Förslagen på ett breddat utbud gäller bland annat en breddning av ämnesutbudet samt en
breddning av vilken typ av kurser som erbjuds (kortkurser, prova-på-kurser, fördjupningskurser,
nybörjarkurser för äldre elever samt ett inkluderande kursutbud). Även samverkan med skola,
socioekonomiska områden och glesbygden är en del av förslagen. Flera av förslagen kan bidra till
att minska köerna i kulturskolan och bereda fler barn och ungdomar möjlighet att delta i
kulturskolans verksamhet
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Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Utredningen har sin utgångspunkt i kommunfullmäktiges strategiska mål om att alla medborgare 
ska ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kulturliv. Detta återfinns även i kommunstyrelsens 
resultatmål som säger att fler barn, unga och äldre inklusive personer med funktionsvariation ska 
delta i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv. 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Kultur är inte ett eget mål i Agenda 2030, men kulturskolans verksamhet kan ändå kopplas till mål 4 
God utbildning för alla, även om kulturskolans verksamhet inte är en del av skolväsendet. 

I utredningen görs även en analys av jämställdhet inom kulturskolan, vilket är kopplat till mål 5 
Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 

I Kungälv kommuns kulturplan har kulturskolan en framträdande roll. Bland annat framgår det att 
kommunen under 2022-2023 särskilt ska arbeta med att kulturskolan ska genomföra en breddning i 
ämnen och kursform för att möta elevernas önskemål. Denna utredning är en viktig del i detta 
arbete. 

I utredningen är en breddad rekrytering till kulturskolan ett viktigt område. Detta återfinns även i 
kulturplanen som har ett eget avsnitt om social hållbarhet, tillgänglighet och ökad inkludering. 
Liknande formuleringar finns också i Kungälvs kommuns kulturprogram.

Sammantaget är bedömningen att utredningens innehåll och slutsatser följer av kommunens 
kulturplan och kulturprogram och inte står i motsättning till dessa.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
De grupper i samhället som berörs av ärendet är i första hand barn och ungdomar som antingen 
deltar eller skulle kunna delta i kulturskolans verksamhet. Även vårdnadshavarna till dessa barn 
och ungdomar påverkas. 

En tillgänglig och meningsfull kulturskola kan antas ligga i barn och ungdomars intresse och 
förhåller sig väl till ett barnperspektiv. En del av utredningen har varit att tillfråga barn och 
ungdomar själv om deras intressen och idéer kring kulturskolans utveckling.

Utredningen belyser också hur ett breddat utbud kan stärka mångfalden och jämställdheten i 
kulturskolan, till exempel öka andelen pojkar i kulturskolan samt nå fler barn och ungdomar med 
lägre socioekonomisk bakgrund. Ett antal av förslagen kan också bidra till att minska kön till 
kulturskolan så att fler barn och ungdomar får ta del av kulturskolans verksamhet. 

Ett breddat utbud kan också stärka kulturlivet i kommunen och påverka alla medborgare. 
Kulturskolan har till exempel en utåtriktad verksamhet genom konserter och föreställningar som är 
en viktig del av kulturutbudet i kommunen. 

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Om utredningens förslag om ett breddat utbud för kulturskolan skulle genomföras så skulle 
arbetsbelastning och arbetsmiljön som sådan inte påverkas. Däremot kan vissa av utredningens 
förslag kräva förändringar i den fysiska miljön hos kulturskolan, till exempel anpassning av lokaler 
för att möjliggöra för mer undervisning i grupp. 

Ekonomisk bedömning
I utredningens uppdrag har det inte ingått att göra ekonomiska bedömningar och därför presenteras 
ingen sådan bedömning i utredningen. En ekonomisk bedömning kan tas fram efter önskemål från 
utskott eller kommunstyrelse.
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Förslag till kommunstyrelsen
Utredningen framtida utbud inom kulturskolan godkänns.

Dennis Reinhold
Sektorchef och tillförordnad kulturchef

Expedieras till: 
Dennis Reinhold

För kännedom till:
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Utredning – framtida utbud inom
kulturskolan
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Bakgrund

Sektor Bildning och lärande har fått ett uppdrag att
utreda hur fler barn och unga kan delta i ett rikt och
varierat kultur- och fritidsliv och hur kulturskolans
utbud kan breddas för att nå en större mångfald och
delaktighet.

Utredningen ska även belysa på vilket sätt
näringslivet skulle kunna bidra till att fler barn och
unga deltar i ett rikt och aktivt kulturliv.
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Nationella kulturpolitiska mål och
kulturskolans framväxt

Den nationella målsättningen med
kulturen
”Kulturen ska vara en dynamisk,
utmanande och obunden kraft med
yttrandefriheten som grund, att alla ska
ha möjlighet att delta i kulturlivet och
att kreativitet, mångfald och konstnärlig
frihet ska prägla samhällets
utveckling.”

Kulturutredningens definition av
kulturskola
”Kulturskolan är en organisation där minst
tre av ämnena musik, bildkonst, teater,
dans och film/video finns som frivillig
regelbundet återkommande verksamhet för
barn och ungdom efter skoldagens slut.
Verksamheten ska ha som mål att en
integration av ämnena kommer till stånd.
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Kungälvs kommuns kulturskola

• För närvarande arbetar ca 12 årsarbetare fördelat
på 17 pedagoger inom Kulturskolan.
Projektanställningar tillkommer vid statliga
satsningar.

• Drygt 700 elever är inskrivna.

• Terminsavgift på 800 kr/termin. Avgiftsfritt för körer,
deltagande i ensamble, Phunk och mini-Phunk
samt för närvarande även för film.
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Ämnen och verksamhet

• I Kungälvs kommun erbjuds majoriteten av
ämnena till höger med undantag för
animation, cirkus, foto och
skrivande/berättande.

• Gruppundervisning är norm med enstaka
undantag.

Kulturrådet har från 2018 delat
in ämnena inom kulturskolan i
12 grupper:

• musik, instrument/sång
• musik i grupp
• dans
• teater/drama
• bild/form
• film/animation
• musikal
• cirkus
• slöjd/hantverk
• foto
• skrivande/berättande
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Antal deltagare

• 440 antagna individuell instrumentundervisning.

• 418 antagna ämneskurser.

• I början av 2020 deltog 235 barn i barnkörer och
skolkörer.

• I början av 2020 deltog 157 elever i ensamblar.

• Flickor har ett högre deltagande än pojkar –
variation finns dock inom ämnen och instrument.
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Antal
deltagare

Antal
personer i kö

Piano 118 300
Gitarr 66 89
Blockflöjt 38 20
Violin/Viola 36 76
Slagverk 28 18
Tvärflöjt 28 8
Sång 24 45
Cello 22 7
Klarinett 19 2
Saxofon 16 5
Trumpet 15 8
Elgitarr 12 18
Elbas 6 6
Rockgrupp 4 3
Valthorn 4 2
Ljudproduktion 2 8
Trombon 2 4
Dirigent 2 0
Baryton 2 0

Antal
deltagare

Antal
personer i kö

Dans 252 121
Teater 46 64
Musikal 38 11
Slöjd 23 24
Vuxenkör 22 9
Bild 18 59
Film 13 43
Miniphunk 4 7
Phunk 2 1
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Samverkan med studieförbund

• Det finns inte några studieförbund med instrument- och
ensembleverksamhet i Kungälv, utan närmaste
kommun är Göteborgs kommun.

• Fördjupad dialog med studieförbunden i Kungälv
kommer att ske för att uttrycka önskemål om att
studieförbunden ska starta upp instrument- och
ensembleverksamhet även i Kungälv.

• I det fall verksamhet startas upp kommer kulturskolan
att informera barn och ungdomar som står i kö om
möjligheten att delta i undervisning hos studieförbund.
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Samverkan med näringsliv

• I Kungälv finns enbart ett fåtal privata kulturskolor.
Musikproffset erbjuder instrumentundervisning i vissa
instrument. Finns även vissa skolor som erbjuder
dansundervisning, till exempel Domingo Dansstudio samt
viss dansundervisning hos Kungälvsgymnasterna.

• Kulturskolan kommer att informera barn och ungdomar
som står i kö om möjligheten att delta i undervisning hos
privata kulturskolor.

• Kontakt med de privata kulturskolorna kommer att tas i
syfte att stärka samverkan.
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Samverkan med näringsliv

• Förslag på kulturpeng, kulturcheck eller upphandling av
kulturskolan enligt LOU har lyfts fram men kräver en egen
utredning – det är en större fråga än att enbart samverka
med näringslivet.
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Några utmaningar för kulturskolan i
Kungälv

• Öka pojkars deltagande

• Inkludera fler barn och unga med låg
socioekonomiska bakgrund

• Anpassa marknadsföring av kulturskolan så den
når fler barn, ungdomar och vårdnadshavare

• Utmaningar för elever från landsbygden



70/22 Utredning - Framtida utbud inom kulturskolan  - KS2022/0722-1 Utredning - Framtida utbud inom kulturskolan  : Utredning framtida utbud kulturskolan - aktuell version

Kartläggning av ungdomars egna
erfarenheter och önskemål

• Stort intresse för breddning av utbud.

• Andra varianter på kurser än de vanliga –
nybörjarkurser, prova på-kurser m.m.

• Önskemål om i första hand undervisning på plats,
digitalt främst i samband med musikteori.

• Bra med undervisning nära hemmet eller på den egna
skolan. Även om kollektivtrafik finns kan det vara
otryggt.

• Avgifter spelar roll för intresset att delta.
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Kulturskolans framtid

• Generella trender inom kultur påverkar.

• Digitalisering – lärplattform som möjliggör för digitala
lektioner, inspelat undervisningsmaterial, delande av
noter, presentation av utbud, anmälan osv.

• Trots ökade möjligheter till digital undervisning så vill
barn och ungdomar vill ha undervisning på plats i möte
med lärare.

• Ökat intresse av gruppundervisning och spela
tillsammans med andra.

• Kulturpolitiska mål om kompetensförsörjning kvarstår.
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Förslag på åtgärder för att bredda kulturskolans
verksamhet

• Bredda kulturskolan ämnesmässigt

• Förberedelsekurser för de som står som sökande

• Kortkurser

• Prova-på-kurser

• Fördjupningskurser

• Nybörjarkurser för äldre elever.

• Samverkan med skola, socioekonomiskt utsatta områden och glesbygd

• Utökad satsning för att få pojkar att delta i
kulturskolans verksamhet

• Ett inkluderande kursutbud
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1. Inledning 
 

Den nationella målsättningen med kulturen är följande: ”Kulturen ska vara en dynamisk, 

utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund, att alla ska ha möjlighet att delta 

i kulturlivet och att kreativitet, mångfald och konstnärlig frihet ska prägla samhällets utveckling”1.  

 

För kulturskolan innebär den nationella målsättningen att främja kulturskolans möjligheter att 

erbjuda barn och unga undervisning av hög kvalitet i kulturella och konstnärliga uttryckssätt, 

liksom möjligheterna till såväl fördjupning som bredd i undervisningen med utgångspunkt i vars 

och ens särskilda förutsättningar.  

 

I kommunstyrelsens budgetdirektiv 2019-2022 (beslutat 2018-12-06 KF§ 227/2018, dnr 

KS2018/1880) fastställs uppdraget till Kultur- och fritidsberedningen att ”Beredningen skall 

återkomma med förslag till hur fler barn och unga kan delta i ett rikt och varierat kultur- och 

fritidsliv och hur Kulturskolans utbud kan breddas för att nå en större mångfald och delaktighet. 

I uppdraget ingår att belysa på vilket sätt näringslivet skulle kunna bidra till att fler barn och unga 

deltar i ett rikt och aktivt kulturliv.”2 

 

2. Nationella kulturpolitiska mål 
 

De nationella kulturpolitiska målen talar särskilt om att skapa förutsättningar för att barn och 

unga i hela landet har tillgång till ett kulturutbud och kulturella aktiviteter som präglas av 

mångfald och kvalitet. I dag erbjuds en betydande lokal kulturverksamhet för barn av såväl 

offentliga aktörer som av föreningar, studieförbund och andra delar av civilsamhället och privata 

näringslivet, ofta i samarbete med varandra.  

 

Det är en mångfald av former, kulturuttryck och lösningar, något som är viktigt för att ge barnen 

en bred tillgång till kultur. Kulturskolan och skolan (som här innefattar för-, grund- och särskola, 

fritidshem och gymnasieskola) svarar tillsammans för de mest omfattande insatserna från 

samhällets sida för att skapa möjligheter för alla barn och unga att utöva och ta del av kultur. Det 

finns sedan länge en omfattande samverkan mellan skola, föreningar, studieförbunden, 

näringslivet och kulturskola. Dessa aktörer har olika roller och att deras uppdrag skiljer sig åt när 

det gäller barns och ungas kulturutövande. Samtidigt finns det mål och syften som är 

gemensamma. 

 

Den nationella målsättningen med kulturen är följande: ”Kulturen ska vara en dynamisk, 

utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund, att alla ska ha möjlighet att delta 

i kulturlivet och att kreativitet, mångfald och konstnärlig frihet ska prägla samhällets utveckling”3.  

 
1 https://www.regeringen.se/4952fa/contentassets/6b270318a21c4f1fb9df98cd8660753b/en-kommunal-

kulturskola-for-framtiden---en-strategi-for-de-statliga-insatserna-prop.-201718164.pdf   
 
3 https://www.regeringen.se/4952fa/contentassets/6b270318a21c4f1fb9df98cd8660753b/en-kommunal-
kulturskola-for-framtiden---en-strategi-for-de-statliga-insatserna-prop.-201718164.pdf   
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Kulturskolans huvudsakliga syfte är att ge alla barn och unga möjlighet att utöva kultur och att 

främja deras utveckling och lärande. Andra syften är att öka intresset för kulturskolans 

verksamhet och att nå fler grupper. Kulturskolan bedriver frivillig kulturundervisning och är 

naturligtvis inte den enda form som i vilken barn kan utöva kultur, uppdraget är att hur 

kulturskolan kan arbeta för att nå fler barn och bredda såväl utbud som deltagande.  

 

3. Kulturskolan i Kungälv 
¨ 

3.1 Antal elever och personal 
 

För närvarande arbetar ca 12 årsarbetare fördelat på 17 pedagoger inom Kulturskolan. Drygt 700 

elever är inskrivna. Projektanställningar tillkommer vid statliga satsningar.  

 

Kungälvs kommuns kulturskola har en låg andel inskrivna elever av det totala invånarantalet i 

åldrarna 6–19 år jämfört med andra kommuner. Vid en jämförelse i Kolada hade kommunen 7 

procent inskrivna elever (2020) vilket placerar Kungälv bland de 25 procent som har lägst andel 

deltagande. Även vid en jämförelse i Västra Götaland och med kommuner med liknande 

invånarantal har Kungälv ett lågt deltagande.  

 

 
 

3.2 Ämnen inom kulturskolan 
 

Kulturrådet har från 2018 delat in ämnena inom kulturskolan i 12 grupper: 

• musik, instrument/sång 

• musik i grupp 

• dans 

• teater/drama 

• bild/form 

• film/animation 

• musikal 



 

5 
 

• cirkus 

• slöjd/hantverk 

• foto 

• skrivande/berättande 

 

I Kungälvs kommun erbjuds majoriteten av ämnena med undantag för animation, cirkus, foto 

och skrivande/berättande.  

 

I cirkeldiagrammet på nästa sida kan man utläsa deltagandet i respektive ämne som erbjuds i 

Kungälv.  Det är flest elever som deltar i ämnet instrument (40 procent), därefter musik i grupp 

och sedan dans. 

 

 
 

3.3 Antal deltagare och antal personer i kö 
 

Intresset för att delta i Kulturskolans verksamhet är fortsatt stort, både när det gäller enskild 

undervisning och ämneskurser.  

 

Här nedanför presenteras statistik framtagen i början av april 2022 över den enskilda 

undervisningen. Antal deltagare är antalet elever som deltar i undervisningen för närvarande. 

Personer i kö är personer som ansökt om plats men ännu inte fått en plats. En och samma elev 

kan stå i kö för flera instrument. Observera att antalet personer i kö ibland är högre och ibland 

lägre än antalet deltagare.  

 

Piano, gitarr, blockflöjt och violin/violin är fortsatt populära instrument. De instrument där 

kötiden överstiger 2 år, vilka i nuläget är piano, gitarr och violin, får inte kombineras med 

varandra. En elev får alltså inte både spela piano och violin eftersom kön till dessa instrument är 

så pass lång. 
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Fördelning av antal deltagande i respektive ämne i Kungälv
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Antal 

deltagare 

Antal 

personer i kö   
Piano 118 300 

Gitarr 66 89 

Blockflöjt 38 20 

Violin/Viola 36 76 

Slagverk 28 18 

Tvärflöjt 28 8 

Sång 24 45 

Cello  22 7 

Klarinett 19 2 

Saxofon 16 5 

Trumpet 15 8 

Elgitarr 12 18 

Elbas 6 6 

Rockgrupp 4 3 

Valthorn 4 2 

Ljudproduktion 2 8 

Trombon 2 4 

Dirigent 2 0 

Baryton 2 0 

 

När det gäller ämneskurserna så finns det även där fler sökande än antalet antagna. Dans är den 

största kategorin, vilket inkluderar balett, barndans, hip hop och jazz/show. 

 

 

 

Förutom enskild undervisning och ämneskurserna bedriver även kulturskolan barnkörer på 

Mimers kulturhus samt skolkörer. I början av 2020 deltog 235 barn i barnkörer och skolkörer.  

 

  

Antal 

deltagare 

Antal 

personer i kö   
Dans 252 121 

Teater 46 64 

Musikal 38 11 

Slöjd 23 24 

Vuxenkör 22 9 

Bild 18 59 

Film 13 43 

Miniphunk 4 7 

Phunk 2 1 
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I början av 2020 deltog 157 elever i ensembler. Dessa elever deltog samtidigt i enskild 

undervisning. Deltagandet i ensembler är fortsatt efterfrågat av eleverna och det går att se ett ökat 

intresse för undervisning och musicerande i grupp.   

 

3.4 Pojkar och flickor i kulturskolan 
 

Vid en jämförelse av deltagande mellan flickor och pojkar kan man se att flickorna har ett högre 

deltagande i samtliga ämnen med undantag för deltagande i vissa instrument. Under 2020 gick 

andelen pojkar ned från 41 procent till 32 procent. En anledning till minskningen är att en grupp 

pojkar som spelade blåsinstrument gick ur grundskolan.  

 

År Pojkar Flickor 

2018 41% 59% 

2019 41% 59% 

2020 32% 68% 

 

Kungälvs könsfördelning av deltagande i verksamheten är inte unik och nationellt sett till hur 

deltagandet fördelar sig utifrån kön deltar flickor generellt sett i högre grad än pojkar i 

verksamheten i synnerhet inom dans sång/kör och teater. Inom vissa områden som digitalt 

skapande, vissa musikinstrument samt foto/film är det nationellt sett fler pojkar än flickor som 

deltar4. Detta samband finns även i Kungälv. 

 

 
 

Fördelningen mellan pojkar och flickor för instrumentundervisningen presenteras i diagrammet 

nedan. 

 

 
4 SOU 2016:69, sid 83 
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3.5 Avgifter  
 

Terminsavgiften för Kungälvs kommuns kulturskola uppgår i dagsläget till 800 kr per kurs, men i 

vissa fall är kursen avgiftsfri. Här nedanför finns en förteckning för avgifterna inom kulturskolan. 

 

Kurs Avgift per termin 

Instrument 800 kr 

Dans, musikal, teater, lajv, sång 800 kr 

Slöjd, bild och form 800 kr 

Ljudproduktion 800 kr 

Vuxenkör 800 kr 

Rockgrupp* 800 kr 

Phunk! 0 kr 

Film 0 kr 

Kör för barn 0 kr 

Ensemble 0 kr 

Hyrinstrument 400 kr 

 

I det fallet som rockgruppen är ensamble är deltagaravgiften 0 kronor. Film är för närvarande avgiftsfri 

eftersom det just nu finansieras av statliga medel. Deltagare som har ämnena Phunk och mini-

Phunk, den riktade verksamheten mot deltagare med funktionsvariation, har inte heller någon 

deltagaravgift och här möjliggör statliga medel en avgiftsfri verksamhet. Elever som ska spela 

stråk eller blåsinstrument har möjlighet att hyra ett instrument det första året som man spelar, i 

mån av tillgång. Hyran är 400 kr/termin.  
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4. Samverkan med skolan, studieförbund och näringslivet 
 

Samverkan är en viktig del av kulturskolans verksamhet och i avsnittet här nedanför belyses det i 

relation till skolan, studieförbund samt näringslivet. I det politiska uppdraget för utredningen 

ingår det också att belysa på vilket sätt näringslivet skulle kunna bidra till att fler barn och unga 

deltar i ett rikt och aktivt kulturliv. 

 

4.1 Samverkan mellan skolan och kulturskolan 
 

Den vanligt förekommande samverkansformen är mellan skolan och kulturskolan. Skolan 

upplåter sina lokaler till kulturskolans verksamhet. Det är också vanligt att elever från 

kulturskolan genomför konserter/föreställningar för skolans övriga elever och att kulturskolan 

visar upp sin verksamhet, t.ex. öppet hus eller ”pröva på”. Kulturskolan samverkar med skolorna 

för aktiviteter i samband med samlingar, högtider och skolavslutningar. Kulturskolan är också 

involverade i aktiviteter inom ramen för Skapande skola.  

 

Omfattningen och utformningen av samverkan är viktig och avgörande för framtida utbudet. 

Samverkan ska kunna berika båda verksamheterna och öka deras förutsättningar att uppfylla sina 

uppdrag, även om detta sker på olika sätt utifrån skiftande förutsättningar och mål. Kulturskolans 

lärare medverkar vid, eller ansvarar för, planering och genomförande av aktiviteter inom ramen 

för Skapande skola och andra professionella kulturarrangemang för skolans elever. 

 

Målet, såväl lokalt i Kungälv som nationellt, om att ge barn och unga ökad tillgång till kultur, är 

även ett led i att öka kunskapen om vilka insatser och samarbeten som bidrar till ökad 

tillgänglighet likvärdigt utbud och kvalitet.  

 

4.2 Samverkan med studieförbund 
 

Förslag har lyfts fram om att på att kulturskolan skulle kunna bedriva ett närmare samarbete med 

studieförbunden och deras instrument- och ensembleverksamhet. Detta kan till exempel vara 

aktuellt för elever som står i kö för att börja ett instrument i kulturskolan. 

 

Det finns dock inga studieförbund med instrument- och ensembleverksamhet i Kungälv, utan 

närmaste kommun är Göteborgs kommun. Fördjupad dialog med studieförbunden i Kungälv 

kommer därför att ske, där kommunen kommer att uttrycka ett önskemål om att studieförbunden 

ska starta upp instrument- och ensembleverksamhet på plats i Kungälv.  

 

4.3 Samverkan med näringslivet 
 

Näringslivet i form av privata kulturskolor kan ha en viktig roll i att erbjuda kulturundervisning 

till barn och ungdomar. I Kungälv finns för närvarande dock ett relativt begränsat utbud av 

privata kulturskolor.  
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I dagsläget finns enbart en privat aktör i Kungälv, Musikproffset, som erbjuder 

instrumentundervisning i gitarr, bas, piano, sång, ukulele och trummor. Det finns även enskilda 

aktörer som erbjuder dansundervisning, till exempel Domingo Dansstudio samt viss 

dansverksamhet inom Kungälvsgymnasterna. Utöver detta saknas privata kulturskolor.  

 

Kulturskolan kommer framöver att informera barn och ungdomar som står i kö om möjligheten 

att delta i undervisning hos privata kulturskolor, i det fall det finns privata kulturskolor i Kungälv 

som erbjuder den aktuella undervisningen. Kontakt kommer även att tas med Musikproffset samt 

de skolor som erbjuder dansverksamhet i syfte att stärka samverkan mellan Kungälvs kommun 

och de aktuella skolorna. 

 

Förslag har även lyfts fram på att Kungälv kommun bör införa en kulturpeng eller kulturcheck 

som barn och ungdomar skulle kunna använda till instrument- och ensembleverksamhet inom 

studieförbund eller privata kulturskolor. Detta är ett system som finns i vissa kommunen, där 

ambitionen varit att kulturskoleverksamheten i högre grad ska drivas av privata aktörer istället för 

genom kommunen som aktör. Ytterligare ett förslag som har lyfts fram är att lägga över hela eller 

delar av kulturskolan i Kungälv på entreprenad, det vill säga upphandla utbudet via LOU. 

 

Förvaltningen kan konstatera att en kulturpeng, en kulturcheck eller att upphandla kulturskolans 

utbud enligt LOU är frågor som går utöver utredningens syfte att belysta hur samverkan med 

näringslivet kan stärkas. Kulturpeng, kulturcheck och upphandling av kulturskolan är större 

frågor som rör driften av kulturskolans verksamhet och inte enbart om utökad samverkan med 

de privata aktörerna. Det är dock fullt möjligt att en genomföra en egen utredning om dessa 

frågor, till exempel inom ramen för ett nytt politiskt uppdrag. 

 

 

5. Andra utmaningar för kulturskolan i Kungälv 
 

Inkludera fler barn och unga med lägre socioekonomisk bakgrund 

Vid en granskning av kulturskolans deltagare framgår att det är färre elever som deltar i områden 

med lägre socioekonomisk bakgrund. Underlaget utgår från den skola som eleven är inskriven på 

och kommer från Statistiska centralbyrån (SCB). SCB:s statistik kommer från den årliga 

beställning som kommunen gör från SCB för att beräkna grundskolans strukturresurs. Aktuella 

siffror kommer från hösten 2021. SCB skickar över statistiken enskilt till kommuner, vilket 

innebär att det inte görs i en officiell rapport. De skolor med färre inskrivna elever i Kulturskolan 

är Diseröds skola, Klöverbackens skola, Munkegärdeskolan, Sandbackaskolan och Thorildskolan. 

Utifrån SCB:s statistik har dessa skolor ett lägre socioekonomiskt index. Detta socioekonomiska 

mönster skulle kunna förklara lägre elevdeltagande i kulturskolan. 

 

Anpassa marknadsföring av kulturskolan så den når fler vårdnadshavare  

En viktig del för att nå fler barn och ungdomar är att bredda kulturskolans marknadsföring. 

Marknadsföringen av kulturskolan innebär en utmaning eftersom målgruppen för informationen 

består av både barn, ungdomar och vårdnadshavare. Materialet behöver bättre anpassas efter 

dessa olika målgrupper och vi behöver möta barnen och ungdomarna där de befinner sig, till 
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exempel i samverkan med skolan. Detta gäller också de termer som kulturskolan använder. Även 

om många ungdomar skulle lockas av till exempel musikproduktion, det vill säga inspelning av 

musik i studio eller på dator, så är det många som inte känner till vad termen innebär. 

 

I marknadsföringsarbetet är det också viktigt att tänka nyskapande. Inom ramen för 

utvecklingsprojektet Mer för fler har 32 utvalda kommuner genomfört utvecklingsprojekt i syfte att 

hitta nya vägar att nå ut till barn, ungdomar och vuxna med kultur- och biblioteksverksamhet. 

Projektet har drivits av Svensk biblioteksförening, Kulturskolerådet och SKR. Slutrapporten och 

ger viktig inspiration till hur marknadsföringen av kulturskolan kan utvecklas5. 

 

Utmaningar för elever från landsbygden 

Kulturskola berättigar inte till skolskjuts. Kungälvs kommuns infrastruktur och busstidtabell kan 

därför bidra till begränsningar att delta. Även om skolskjutsar gäller fram till klockan 19 bedrivs 

undervisningen på kulturskolan till klockan 21. Väntetiden mellan att undervisningen i 

kulturskolan slutar och bussarna går kan också vara lång, till skillnad från tidigare under dagen då 

skolskjutsen ofta går i nära anslutning till dagens sista lektion. Skolskjuts ges inte heller hela vägen 

till hemmet, utan till närmaste busstation, vilket innebär att elever i kulturskolan kan behöva gå 

längre sträckor kvällstid, till exempel under höst och vinter. Ofta förutsätter ofta undervisning 

utanför skoltid att föräldrar kan hämta och lämna, vilket kan utgöra ett hinder för att delta.6 

 

 

6. Kartläggning av ungdomarnas erfarenheter och önskemål 
 

Under våren 2021 genomfördes ett antal intervjuer med sommarkulturarbetare, där några gått i 

kulturskolan i Kungälv och i Göteborg, och några inte gått i kulturskolan alls. I dessa intervjuer 

framkom ett antal önskemål som listas nedan. 

 

Önskemål från ungdomarna om innehåll och kursupplägg i kulturskolan: 

 

• Kan vara bra att ha möjlighet att välja lite ovanliga instrument – som finns i orkestrar som 

till exempel oboe. 

• Spelutveckling och animering 

• Scensminkning 

• Grafisk design 

• Bakning – dekorering och konstnärlig utformning 

• Fördjupning – för de som redan går i kulturskolan. Fördjupning i ämnet och 

ämneskunskaper 

• Öppen kurs med musikteori för självlärda 

• Litterära kurser – kreativt skrivande. 

• Kulturidrottsskolan  

• Cirkus 

• Åldersindelat med nybörjarkurser med äldre som bara är för skoj skull 

 
5 https://skr.se/download/18.4d3d64e3177db55b1664e589/1615975813689/Mer-%20for-Fler-2019.pdf 
6 SOU2016:69, sid 124 
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• Gör ett LAN – skapa förutsättningar att mötas. 

• Kombinera kultur och språk 

• Ungdomarna önskar inte digitala möten – halva grejen är att träffas innan och efter sin 

lektion. Bland annat beskriver en ungdom: ”Du pratar inte direkt med någon på distans. Kanske 

kan teorikurser vara på distans/digitalt.”  

 

Utöver önskemål om innehåll lyfte ungdomarna också aspekter kring förutsättningar som finns 

för att delta på kulturskolan.  

• Bra med undervisningen är i närhet till hemmet då alla föräldrar inte kan hämta. Barn i 

yngre åldrarna borde få undervisning på sin egen skola under fritidstid. 

• Även om kollektivtrafiken funkar till och från undervisningen känns det otryggt. 

• Kulturskolan borde vara gratis. Alla har inte råd med terminsavgift, instrumenthyra samt 

busskostnader om undervisningen bedrivs efter den tid då skolskjuts går. 

 

 

7. Kulturskolans framtid  
 

När det gäller kulturskolans framtid står den inför både utmaningar och möjligheter. Här 

nedanför presenteras ett antal frågor som kan vara relevanta för att belysa framtidens kulturskola. 

 

• Kulturskolan påverkas alltid av generella trender inom kultur. En ökad integration sker 

mellan olika konstformer och kulturuttryck och allt fler konstformer digitaliseras. 

Programmering och grafisk form spelar en allt större roll. Även rörlig bild som uttrycks- 

och kommunikationsform vinner mark inom hela samhället. 

 

• Parallellt med en ökad digitalisering finns också ett pånyttfött intresse för hantverk och 

det som brukar kallas för DIY, do it yourself, särskilt inom textil och design. I detta spelar 

också en ökad miljömedvetenhet roll, till exempel genom återvinning och återbruk. 

 

• Digitaliseringen påverkar också undervisningen och lärande inom kulturskolan. I Kungälv 

pågår i dagsläget ett arbete med att införa en lärplattform som bland annat möjliggör för 

digitala lektioner, inspelat undervisningsmaterial, att lägga upp noter digitalt samt delande 

av lektionsupplägg mellan lärare i olika kommuner. Plattformen presenterar också 

kulturskolans utbud på ett enkelt vis för barn, ungdomar och vårdnadshavare och gör det 

möjligt att anmäla sig och betala sin avgift digitalt. 

 

• Trots ökade möjligheter till digital undervisning så uttrycker barn och ungdomar att man 

önskar undervisning på plats i ett möte med en lärare. Digitalt material för att lära sig ett 

instrument finns redan idag på YouTube och appar, men det fysiska mötet med en lärare i 

kulturskolan ses av barn och ungdomar som mer relevant. 

 

• Barn och ungdomar vill i högre grad än tidigare få möta andra barn och ungdomar inom 

kulturskolan och lär sig att spela tillsammans. Individuell undervisning är inte det enda 

alternativet. Detta ställer krav på ett annat slags utbud och i vissa fall också ombyggnad av 

lokaler för att klara ljudvolymer osv. 
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8. Förslag på åtgärder för att bredda kulturskolans verksamhet 
i Kungälv  
 

Förslag på åtgärder nedan har utformats utifrån målsättningarna för kulturskolan och kan 

sammanfattas i en vilja att i viss mån ändra utformningen av kulturskolans utbud och 

undervisning, som ett första steg på väg mot framtidens kulturskola. Ett begrepp som ibland 

används är ”Lågtröskelverksamhet” – som innebär korta kurser i tid och i antal för att få 

möjlighet att pröva på fler saker och baskunskaper, vilket några av förslagen nedan är exempel på.  

 

Bredda kulturskolan ämnesmässigt 

Bland de ämnen som kulturrådet delat in kulturskoleverksamheten i saknas fyra av tolv områden. 

Två ämnen som saknas i Kungälv men där förutsättningar finns för ett genomförande är foto och 

animation. Även skrivande/berättande saknas. Kungälvs kommun har redan haft detta i mindre 

skala i bibliotekets regi inriktat mot både ungdomar och vuxna, vilket visade att det fanns ett 

intresse för sådan undervisning. Skälet att undervisningen skedde genom biblioteket var att man 

hade statligt stöd och därmed kunde hyra in lärare. I vanliga fall är detta en verksamhet som i 

första hand bedrivs av kulturskolor, snarare än bibliotek. 

 

Förberedelsekurser för de som står som sökande 

De eleverna som står i kö skulle kunna få ta del av digitala kurser där lärarna förberett lektioner i 

grundläggande kunskaper. Detta skulle kunna göra att intresset för instrumentet hålls vid liv 

under kötiden samt att eleven får en första inblick i vad det innebär att spela instrumentet.  

 

Kortkurser 

Utifrån kartläggningen av ungdomarnas önskemål framgick att alla ungdomar inte bara vill 

ansöka till långa kurser som sträcker sig termin till termin utan man efterfrågar även kortare 

kurser. Kulturskolan skulle kunna anordna kortkurser i exempelvis sminkning, textil och design 

eller något specifikt inom en viss musikgenre, så som rockmusik på elgitarr. Detta är kurser som 

inte är så omfattande utan är tänkta att vara något som kan pågå under några veckors tid. För att 

detta ska komma till stånd krävs dock mer resurser.  

 

Prova på-kurser 

Under öppet-hus på kulturskolan får alla barn och unga komma och prova instrument under en 

kväll. Ungdomarna som intervjuades uttryckte en önskan om att kunna prova på under en längre 

tid och kunna växla runt mellan olika instrument. Exempelvis skulle detta kunna vara en kurs 

som pågår under en termin och där eleven byter instrument under en period och får på så vis 

testa på olika instrument under längre tid. 

 

Fördjupningskurser 

För de elever som planerar att studera vidare så skulle man kunna bredda undervisningen med 

fler lektioner i sitt instrument, musikteori, orkester samt möjlighet till bi-instrument. Detta skulle 

kunna anordnas genom antingen förlängd lektionstid eller fler lektionstillfällen i veckan. 
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Fördjupningskurserna skulle också kunna fylla en roll att erbjuda fördjupad kunskap för de elever 

som deltar i undervisning i instrument och konstformer som är viktiga för 

kompetensförsörjningen till exempelvis symfoniorkestrar och högre utbildning. 

 

Nybörjarkurser för äldre elever 

Utifrån kartläggningen om ungdomarnas önskemål och erfarenheter lyftes en önskan om att 

kunna delta på kurser som nybörjare trots att man är äldre (i högstadieåldern). En erfarenhet som 

ungdomarna uttryckte var att kraven när man kommit upp i åldrarna var så pass höga att det 

kändes svårt att delta som nybörjare.  

 

Samverkan med skola, socioekonomiskt utsatta områden och landsbygd 

Genom att kunna samutnyttja lokaler efter skoltid skulle kulturskolan kunna nå ut till de 

kommundelar där få elever finns inskrivna på kulturskolan. Samverkan skulle också kunna 

formaliseras samt stärkas med skolorna kring elever under skoltid och andra projekt där skola och 

kulturskola gemensamt anordnar exempelvis fokusveckor eller högtider. 

 

Utökad satsning för att få pojkar att delta i kulturskolans verksamhet 

En utökad satsning på att få med fler pojkar i kulturskolans verksamhet är också nödvändigt. 

Detta planeras i första hand göras genom att utöka utbudet och platserna för kurser där pojkar 

inom kommunen uttryckt ett särskilt stort intresse av att delta. Bland annat gäller det kurser i film 

samt elgitarr/elbas. Även kortkurser och prova på-kurser är en viktig del av att nå fler pojkar, i 

och med att dessa kurser sänker trösklarna och erbjuder fler vägar in i kulturskolans verksamhet. 

Kortkurser och prova på-kurser kan också vara ett sätt att nå pojkar som även deltar i annan 

fritidsverksamhet som tar upp mycket av deras fritid, till exempel idrottsverksamhet. 

 

Ett inkluderande kursutbud  

Phunk är en verksamhet inom kulturskolan för elever med funktionsvariation där dans och 

drama ingår. Kurserna finansieras med statliga medel och pågår i max tre år. En ambition är att 

inkludera denna verksamhet i kulturskolans ordinarie verksamhet utan bortre tidsgräns. 
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Beredningsskrivelse – Policy för elevhälsan

Diarienummer:

KS2022/1027-1

Instans:

Beredningen för bildning och lärande

Beredningsskrivelse- Policy för elevhälsan

Beredningen för bildning och lärande har tagit fram denna Policy för elevhälsan för
Kungälvs kommunala grundskolor. Policy för elevhälsan är en del av arbetet med
beredningsuppdraget: Politisk inriktning om hur bästa möjliga
förutsättningar skapas för en kunskapsskola med hög måluppfyllelse.

I Kungälvs kommun strävar vi efter att alla barn och elever ska få möjlighet att lyckas i skolan. 
Att få likvärdiga möjligheter från början är viktigt och ett väl fungerande arbete inom 
elevhälsan är nödvändigt för att alla elever skall få goda förutsättningar för det livslånga 
lärandet.  
All personal som arbetar på skola har ett gemensamt uppdrag att främja elevers hälsa. Det 
innebär bland annat att de skall delta i att skapa lärandemiljöer för varje elev. Strävan ska vara 
att skapa en levande social gemenskap som ger trygghet och lust att lära. Relationer och 
samspel är centralt för att uppfylla målen. Elevhälsa innebär att aktivt arbeta för att främja 
elevers fysiska och psykiska välbefinnande. Det finns ett flertal generella frisk- och riskfaktorer 
som främjar hälsa och förebygger ohälsa. Elevhälsa kan ske på flera nivåer, på individ-, grupp- 
och organisationsnivå. Det är skollagens målsättning att förflytta fokus från åtgärdande arbete 
på individnivå till främst hälsofrämjande och förebyggande arbete på grupp- och 
organisationsnivå.

För att nå visionen bör en satsning på utbildning av personal som arbetar med barn och elever 
ske kontinuerligt. Ett av uppdragen i budgetdirektivet till förvaltningen är att: “NPF-säkra en 
grundskola 2023”. Beredningen för bildning och lärande anser att olika insatser bör bejakas för 
att stegvis nå målet. Med en NPF-säkrad skola får alla elever möjlighet till rätt förutsättning för 
att utvecklas utefter sina möjligheter.

En vision beredningen Bildning och lärande har är att Kungälvs kommuns kommunala 
grundskolors elevhälsa har kunskap om HBTQ+. De i sin tur delger sin kunskap till samtlig 
personal på skolan. Dessutom har vi i kommunen ett aktivt arbete för att skapa en öppen och 
inkluderande verksamhet. Alla elever skall erbjudas kunskap om allas lika värde och betydelse 
om HBTQ+ och alla skolor skall sträva efter att ha en öppenhet i ämnet. 
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Datum
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Med denna policy ser vi att vi kvalitetssäkrar kommunens skolor och elevernas 
kunskapsinhämtning. En skola där alla får plats och hjälp med kunskapsinhämtning är en 
skola där alla elever lyckas. 

Beredningen för bildning och lärande föreslår att denna policy för elevhälsan ligger till grund 
för en ny elevhälsoplan i Kungälvs kommun.  

Förslag till Kommunfullmäktige
 Upprättad dokument: Policy för elevhälsan antas.

Beredningen för bildning och lärande

Expedieras till:  

För kännedom till:
Dennis Reinhold,
Matilda Skön,
Annie Alsterholm
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Inledning
Det går inte att bortse från att varje skola är unik och har olika förutsättningar. Det är en av 
orsakerna till att det inte finns ett sätt för hur elevhälsoarbetet skall genomföras. Dock är det 
av stor vikt att man som kommun ger de kommunala skolorna förutsättningar till ett mer 
salutogent arbetssätt.

En framgångsrik skolgång är en av de viktigaste skyddsfaktorerna i ett livsperspektiv. I 
skollagen (2010:800) som trädde i kraft i juli 2011 används begreppet samlad elevhälsa. 
Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. 
I elevhälsan ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator samt 
specialpedagogisk kompetens. I skolans lokala elevhälsa kan även studie- och yrkesvägledare 
ingå.

Forskning beskriver elevhälsoarbetet som dubbelriktat. Det innebär att barns och ungdomars 
fysiska och psykiska hälsa är viktiga faktorer i deras förutsättningar för ett bra lärande. Det 
betyder att när man lär sig så kan det bidra till hälsa och välbefinnande. 1 

Enligt folkhälsomyndigheten ökar den psykosociala ohälsan bland barn och unga. Det finns 
forskning som visar att när man i skolan lär barn och unga om riskfaktorer inom ohälsa är 
detta en start till bättre psykiskt mående. Dock visar samma forskning att om man inte 
fortlöpande intar kunskap i området avtar effekten2. 

All personal som arbetar på skola har ett gemensamt uppdrag att främja elevers hälsa. Det 
innebär bland annat att de skall delta i att skapa lärandemiljöer för varje elev. Strävan ska vara 
att skapa en levande social gemenskap som ger trygghet och lust att lära. Relationer och 
samspel är centralt för att uppfylla målen. Arbetssätt och organisation har ett inkluderande 
förhållningssätt där hela eleven är i fokus. Elevhälsa börjar i klassrummet. Elevhälsa innebär 
att aktivt arbeta för att främja elevers fysiska och psykiska välbefinnande. Det finns ett flertal 
generella frisk- och riskfaktorer som främjar hälsa och förebygger ohälsa. Elevhälsa kan ske 
på flera nivåer: på individ-, grupp- och organisationsnivå. Det är skollagens målsättning att 
förflytta fokus från åtgärdande arbete på individnivå till främst hälsofrämjande och 
förebyggande arbete på grupp- och organisationsnivå.

Syfte
Allt arbete som rör elevers hälsa, lärande och utveckling, på alla nivåer i vår organisation är 
elevhälsoarbete. Detta policydokument för Kungälvs kommuns elevhälsa är ett stöd för 
elevhälsoarbete i organisationen. Här beskriver vi våra visioner om den framtida elevhälsan i 
Kungälvs kommun. 

Syftet med policyn är att skapa en gemensam riktning för utvecklingen av elevhälsoarbetet i 
de kommunala skolorna i Kungälv. Policyn skall bidra till att öka likvärdigheten och kvalitén 

1 Skolverket 2019
2 folkhälsomyndigheten, 2021
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på elevhälsoarbete som gynnar alla elevers kunskapsinhämtning i Kungälvs kommunala 
skolor.

Beredningen för Bildning och lärande föreslår att denna policy för elevhälsan ligger till grund 
för en ny elevhälsoplan i Kungälvs kommun.  

Begreppsdefinition 
Begreppet skolor i policyn innefattar den kommunala grundsärskolan och de kommunala 
grundskolor som finns i Kungälvs kommun.  

Definition av begreppet likvärdighet innebär att alla elever skall ha tillgång till elevhälsa 
oavsett vilken kommunal skola eleven går på i Kungälvs kommun. Hur verksamheten skall 
utformas för att nå målet kan variera beroende på skolornas behov och förutsättningar. 

I Kungälvs kommuns skrift om policy för styrdokument står följande; En policy är en 
övergripande avsiktsförklaring, som vägleder och anger förhållningssätt samt vilka värden 
som ska beaktas 3. 

Begrepp inom elevhälsan
Den grundläggande faktorn inom det salutogena perspektivet är att utgå från individens 
möjligheter i stället för svårigheter. Fokus ligger på det som fungerar hos eleven när det gäller 
samspelet i den miljö som finns i skolan. Det salutogena perspektivet utgår från det som kan 
bli möjligt att uppnå. 

En tillgänglig och trygg skola för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) 
gynnar samtliga elever. NPF-säkrad skola innebär att eleven inte måste ha en diagnos för att 
få tillgång till olika hjälpmedel. En förutsättning för att en skola skall bli NPF-säkrad är att 
alla som arbetar på skolan får den kunskapen som behövs för att möta alla elever. 

Kunskap inom HBTQ+ innebär att alla elever får lika möjlighet och förutsättningar att uppnå 
en god hälsa. Enligt Socialstyrelsens definition är HBTQ+ är ett paraplybegrepp för 
homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter och 
intersexpersoner.4

Relation till andra styrdokument
Här beskrivs vilka olika styrdokument som policyn förhåller sig till.

Skollagen  
Skollagen 2 kap 25§ anges följande; 
För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta 
medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska 
främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål 
ska stödjas.

3 Policy för styrdokument Kungälv kommun
4 Socialstyrelsen, Hbtq+. 2021
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För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, 
skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan 
kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses.5

Skolverket 
Skolverket6 har skrivit om elevhälsans riktlinjer och mål. Där står bland annat att det är 
huvudmannen som avgör hur mycket personal som elevhälsan ska ha och vilken kompetens 
som behövs utifrån lokala behov och förutsättningar. Skolverket menar att tillgången till de 
olika professionerna kan variera men att det måste finnas tillgång till personal inom 
elevhälsan i den utsträckning som krävs för att skolan ska kunna ge eleverna de insatser de 
behöver. Personalen inom elevhälsan ska också ha den utbildning som krävs för att skolan 
ska kunna ge eleverna de insatser de behöver.

Kungälvs kommuns strategiska mål
Policy för Kungälv kommuns Elevhälsa tar hänsyn till kommunfullmäktiges strategiska mål 
inom utbildningsområdet som är:

 -Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande. Kommunen är som huvudman ansvarig för 
den kommunala utbildningen. Det politiska ansvaret innebär att skapa så goda 
förutsättningar som möjligt för det livslånga lärandet. Det handlar bland annat om elevhälsa, 
bra och välutbildade lärare och skolledare, IT, läromedel och lokaler med mera. Det handlar 
också om ledning och styrning av en omfattande organisation, att rätt beslut fattas på rätt 
nivå7.

Policy för elevhälsan i Kungälvs kommun är ett strategiskt styrdokument. Policyn tar 
utgångspunkt i de mål för elevhälsan och de formuleringar om verksamhet för barn och unga 
som presenteras i Elevhälsoplanen antagen av rektorsgruppen 2020-04-308. 

Vad är syftet med elevhälsan?
Enligt styrdokumenten ska skolan genom sitt demokratiska uppdrag främja ett skolklimat där 
alla barn och elever känner sig trygga och respekterade. Detta genom ett aktivt och 
systematiskt värdegrundsarbete.

Det är viktigt att elevhälsan bidrar till en positiv lärande lärandesituation för eleverna. 
Personal med olika kompetenser ska arbeta tillsammans för att nå detta gemensamma mål. 
Elevhälsans roll ska i första hand vara förebyggande och hälsofrämjande. Det innebär att 
elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. 
Elevhälsans medverkan är viktig när det gäller generella frågor om elevernas arbetsmiljö och 
skolans värdegrund. 

Elevhälsan ska också stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. I det individuellt 
inriktade arbetet har elevhälsan därför ett särskilt ansvar för att röja undan hinder för varje 

5 SFS 2010:800 Skollag, Stockholm: Utbildningsdepartementet
6 Skolverket (2021), Elevhälsa
7 Kungälvs Trion 2021–2022 
8 Elevhälsoplan för grundskolan Kungälvs kommun 2020-04-30
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enskild elevs lärande och utveckling. Till exempel kan personal med specialpedagogisk 
kompetens bedöma och planera hur en elevs problem bäst ska hanteras i undervisningen 
utifrån vad man vet om bland annat elevens hälsa och sociala situation (SFS 2010:800). 

Målet skall vara att alla som arbetar inom elevhälsan ska ha ett respektfullt bemötande och 
bidra till en miljö där alla känner sig välkomna och inkluderade. Det innebär inte att bemöta 
alla lika – utan ambitionen är att bemöta alla utifrån vars och ens förutsättningar oavsett vem 
det är.

Budgetdirektiv 2023

7 april 2022 tog fullmäktige ett nytt budgetdirektiv9. I den står det bland annat: 

“En skola som passar alla – NPF-säkrad skola 

Inom skolans utveckling uppdrar vi att arbeta med att NPF-säkra skolan utifrån den                                   

fysiska miljön och genom att utveckla förhållningssätt och arbetsmetoder. En bärande del i 

förhållningssättet innebär bland annat att man inte måste ha en diagnos för att för att få 

tillgång till olika hjälpmedel. En satsning på NPF-säkring måste innebära att personal 

kompetensutvecklas i arbetsmetoder och förhållningssätt. Av skolor som genomfört NPF-

säkring kan man lära att man tagit hjälp från externa parter som t ex riksförbundet Attentions 

utbildningscenter. 

Anpassad fysisk miljö 

Det behövs en utveckling av förmågan att anpassa klassrumsmiljön som alla elever har 

tillgång till. Dit hör anpassning i alla klassrum, möblemang samt individuellt elevanpassade 

faciliteter.”

Ett av uppdragen till förvaltningen är: “NPF-säkra en grundskola 2023”. 

För att nå visionen om en skola som passar alla menar Beredningen för bildning och lärande 

att olika insatser bör bejakas för att stegvis nå målet.

Framtida vision
Beredningen för Bildning och lärande har en långsiktig vision om framtidens skola. Det är en 
skola där alla elever får vara den de är och får den hjälp och stöd som de behöver för att 
kunna utvecklas, tillägna sig kunskap och må bra. 

En väg för att nå denna vision är att alla planerade nybyggnationer av kommunala 
grundskolor har lärmiljöer som möter alla elevers behov. Här ser beredningen att hänsyn ska 

9https://www.kungalv.se/siteassets/dokument/kommun-och-politik/protokoll-och-
handlingar/kallelser/kommunfullmaktige/2022/kalelse-kommunfullmaktige-2022-04-07.pdf 
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tas till en kreativitetsbaserad lärmiljö som gynnar alla elever med anpassning efter deras ålder 
och behov. 

För att nå visionen bör en satsning på utbildning av personal som arbetar med barn och elever 
ske kontinuerligt. Vår vision är att alla kommunala grundskolor blir NPF-säkrade. Med start 
av en NPF-säkrad skola under 2023 enligt budgetdirektiv 2023. Med en NPF-säkrad skola får 
alla elever möjlighet till rätt förutsättning för att utvecklas utefter sina möjligheter. 

En vision beredningen Bildning och lärande har är att Kungälvs kommuns kommunala 
grundskolors elevhälsa har kunskap om HBTQ+. Elevhälsan delger i sin tur sin kunskap till 
samtlig personal på skolan. Dessutom har vi i kommunen ett aktivt arbete för att skapa en 
öppen och inkluderande verksamhet. Alla elever skall erbjudas kunskap om allas lika värde 
och betydelse om HBTQ+ och alla skolor skall sträva efter att ha en öppenhet i ämnet. 

Med dessa framtidsvisioner ser vi att vi kvalitetssäkrar kommunens skolor och elevernas 
kunskapsinhämtning. En skola där alla får plats och hjälp med kunskapsinhämtning är en 
skola där alla elever lyckas. 

Sammanfattning
I Kungälvs kommun strävar vi efter att alla barn och elever ska få möjlighet att lyckas i 
skolan. Att få likvärdiga möjligheter från början är viktigt och ett väl fungerande arbete inom 
elevhälsan är nödvändigt för att alla elever skall få goda förutsättningar för det livslånga 
lärandet.  
All personal som arbetar på skola har ett gemensamt uppdrag att främja elevers hälsa. Det 
innebär bland annat att de skall delta i att skapa lärandemiljöer för varje elev. Strävan ska vara 
att skapa en levande social gemenskap som ger trygghet och lust att lära. Relationer och 
samspel är centralt för att uppfylla målen. Elevhälsa innebär att aktivt arbeta för att främja 
elevers fysiska och psykiska välbefinnande. Det finns ett flertal generella frisk- och 
riskfaktorer som främjar hälsa och förebygger ohälsa. Elevhälsa kan ske på flera nivåer, på 
individ-, grupp- och organisationsnivå. Det är skollagens målsättning att förflytta fokus från 
åtgärdande arbete på individnivå till främst hälsofrämjande och förebyggande arbete på 
grupp- och organisationsnivå.

För att nå visionen bör en satsning på utbildning av personal som arbetar med barn och elever 
ske kontinuerligt. Ett av uppdragen i budgetdirektivet till förvaltningen är att: “NPF-säkra en 
grundskola 2023”. Beredningen för bildning och lärande anser att olika insatser bör bejakas 
för att stegvis nå målet. Med en NPF-säkrad skola får alla elever möjlighet till rätt 
förutsättning för att utvecklas utefter sina möjligheter. 

En vision beredningen för Bildning och lärande har är att Kungälvs kommuns kommunala 
grundskolors elevhälsa har kunskap om HBTQ+. De i sin tur delger sin kunskap till samtlig 
personal på skolan. Dessutom har vi i kommunen ett aktivt arbete för att skapa en öppen och 
inkluderande verksamhet. Alla elever skall erbjudas kunskap om allas lika värde och 
betydelse om HBTQ+ och alla skolor skall sträva efter att ha en öppenhet i ämnet. 
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Med denna policy ser vi att vi kvalitetssäkrar kommunens skolor och elevernas 
kunskapsinhämtning. En skola där alla får plats och hjälp med kunskapsinhämtning är en 
skola där alla elever lyckas. 

Beredningen för Bildning och lärande föreslår att denna policy för elevhälsan ligger till grund 
för en ny elevhälsoplan i Kungälvs kommun.  

Uppföljning
I samband med att Policy för Kungälvs kommuns elevhälsa revideras varje mandatperiod blir 
ansvariga politiker uppdaterade och dialog förs om utvecklingen inom området. 
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Anteckning till protokollet Annica Börstell (SD) § 41/2022  
Beredningsskrivelse- Policy för elevhälsan (Dnr KS2022/1027) 
 
I policyn tas upp att elever med NPF-problematik ska ges särskild hjälp, vilket är en viktig del 
för dessa elevers hälsa. Det finns också elevgrupper som inte hänför sig till gruppen som har 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), men som har särskilda behov och därmed 
behöver stöd på ett sätt som gör det möjligt för dem att tillgodogöra sig undervisningen. 
 
Något som Sverigedemokraterna saknar i policyn för elevhälsa är att förekomsten av hot, våld, 
mobbing och trakasserier på våra skolor, och den oerhörda påverkan detta har på barnens 
hälsa, inte tas upp. Detta påpekades i de skriftliga synpunkter som lämnades till beredningen 
när policyn var ute på partiremiss i ett tidigare skede i arbetet med texten till dokumentet. I 
policyn finns inga handlingsplaner och förslag på åtgärder som kommer att ge oss en 
framtidsskola som präglas av lugn och trygghet. Väldigt många elever mår dåligt i dagens skola. 
Att bäva inför att gå till skolan och möta mobbare, kanske bli trakasserad eller hotad och att 
varje dag känna oro inför vad som kan hända under dagen är något som en elev inte ska 
behöva uppleva. Att komma till rätta med otryggheten i skolan borde vara prio ett om man har 
som målsättning att på allvar förbättra elevernas fysiska och psykiska hälsa. 
 
Det finns många olika elevgrupper som behöver en lugn och trygg miljö för att må bra. Vi har 
som nämnts ovan de elever som har NPF-diagnoser, men det finns även andra elevgrupper 
som är starkt beroende av en miljö utan stök och bråk. En av dessa grupper är de högkänsliga 
barnen. Högkänsliga barn bearbetar alla intryck djupare, och blir lättare överstimulerade än 
andra barn. De känner starkt obehag när omgivningen präglas av stök och bråk. Benämningen 
på dessa barn är HSP (Highly Sensitive Person). Att vara högkänslig är ett ärftligt 
personlighetsdrag och man räknar med att vart femte barn ingår i den här gruppen. 
Högkänslighet kan påminna om ADHD eftersom högkänsliga lätt blir distraherade, men HSP-
barnen har normalt inga koncentrationssvårigheter. Däremot reagerar de negativt när det blir 
för mycket av yttre intryck. De behöver därför en lugn och trygg miljö som ska vara så fri som 
möjligt från för många sinnesintryck och höga ljud. Ett högkänsligt barn har svårt att hantera 
en omgivning där störande oväsen och ständig rörelse råder och där många personer stimmar 
och bråkar. 
 
Ytterligare en grupp som behöver uppmärksamhet och studiero för att må bra är den 
"bortglömda" gruppen särskilt begåvade elever. Fem procent av eleverna beräknas tillhöra den 
här gruppen. Med den situation som råder i dagens klassrum - där läraren tvingas ägna en stor 
del av lektionstiden till att försöka lugna stökiga elever och samtidigt försöka hjälpa de som 
behöver extra stöd - finns inte mycket tid över till de elever som behöver extra utmaningar, 
som gör att de finner skolarbetet meningsfullt och utvecklande. Dessa elever kan därför lätt 
tappa intresset helt för skolan, underprestera och till och med bli hemmasittare om de inte får 
den stimulans de behöver för att trivas och må bra. För de här barnen är det stor risk att tiden 
i skolan blir bortkastad tid. "De får inte bara en tråkig och meningslös skoltid, det är också de 
som mår sämst i svensk skola och som ofta drabbas av psykisk ohälsa" för att citera Mona 
Liljedahl, författare till boken "Särskilt begåvade elever - pedagogens utmaning och möjlighet". 
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När man lägger ihop alla dessa elevgrupper utgör de en mycket stor del av skoleleverna. 
Gemensamt för dessa grupper är att de behöver en skola där de inte behöver vara rädda för att 
utsättas för mobbing, stök och bråk. 
 
Att den stökiga, oroliga och ibland hotfulla miljön i dagens skola påverkar en mycket stor del 
av eleverna negativt är ett faktum. En långsiktig plan som utvecklas i samarbete med 
elevhälsan och andra aktörer, med målet att minimera förekomsten av otrygghet, stök och bråk 
i skolmiljön, bör ingå i policyn om förbättrad elevhälsa. 
 
Annica Börstell 
Sverigedemokraterna 
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Anteckning till protokollet Matilda Jansson (L) § 41/2022  
Beredningsskrivelse- Policy för elevhälsan (Dnr KS2022/1027) 
 
Liberalernas uppfattning är att vi borde ha ett tydligare och större fokus kring HBTQI+ frågan 
i Elevhälsopolicyn. Detta är en målgrupp där det finns mycket psykisk ohälsa som bör tas på 
stort allvar. Det räcker inte med att ha ambitionen med att öka kunskapen, det är ett steg i rätt 
riktning. Vi anser att man bör gå steget längre och uppnå en HBTQI certifiering på våra skolor 
i Kungälv, vilket utgör en kvalitetssäkring i syfte att skapa en trygg och öppen miljö med ett 
kompetent bemötande. Alla människor har rätt till sin identitet och att vara som man är, det är 
en grundläggande rättighet.  
 
Matilda Jansson  
Liberalerna  
Vice ordförande Beredning för bildning och lärande 
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Anteckning till protokollet Per Garelius (KD) § 41/2022  
Beredningsskrivelse- Policy för elevhälsan (Dnr KS2022/1027) 
   
Tillgängligheten av kurator och psykolog behöver kontinuerligt hanteras för att klara 
skolarbetet. Det är viktigt att säkerställa fullgod elevhälsa för alla elever oberoende vilken 
skolform de väljer. 

  
 

Per Garelius 
Kristdemokraterna 
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BEREDNINGEN FÖR BILDNING OCH 
LÄRANDE

Justeras sign

§ 41/2022

Beredningsskrivelse- Policy för elevhälsan (Dnr KS2022/1027)
Beredningen för bildning och lärande har tagit fram denna Policy för elevhälsan för
Kungälvs kommunala grundskolor. Policy för elevhälsan är en del av arbetet med
beredningsuppdraget: Politisk inriktning om hur bästa möjliga
förutsättningar skapas för en kunskapsskola med hög måluppfyllelse.

I Kungälvs kommun strävar vi efter att alla barn och elever ska få möjlighet att lyckas i 
skolan. Att få likvärdiga möjligheter från början är viktigt och ett väl fungerande arbete 
inom elevhälsan är nödvändigt för att alla elever skall få goda förutsättningar för det 
livslånga lärandet.  
All personal som arbetar på skola har ett gemensamt uppdrag att främja elevers hälsa. Det 
innebär bland annat att de skall delta i att skapa lärandemiljöer för varje elev. Strävan ska 
vara att skapa en levande social gemenskap som ger trygghet och lust att lära. Relationer och 
samspel är centralt för att uppfylla målen. Elevhälsa innebär att aktivt arbeta för att främja 
elevers fysiska och psykiska välbefinnande. Det finns ett flertal generella frisk- och 
riskfaktorer som främjar hälsa och förebygger ohälsa. Elevhälsa kan ske på flera nivåer, på 
individ-, grupp- och organisationsnivå. Det är skollagens målsättning att förflytta fokus från 
åtgärdande arbete på individnivå till främst hälsofrämjande och förebyggande arbete på 
grupp- och organisationsnivå.

För att nå visionen bör en satsning på utbildning av personal som arbetar med barn och 
elever ske kontinuerligt. Ett av uppdragen i budgetdirektivet till förvaltningen är att: “NPF-
säkra en grundskola 2023”. Beredningen för bildning och lärande anser att olika insatser 
bör bejakas för att stegvis nå målet. Med en NPF-säkrad skola får alla elever möjlighet till 
rätt förutsättning för att utvecklas utefter sina möjligheter.

En vision beredningen Bildning och lärande har är att Kungälvs kommuns kommunala 
grundskolors elevhälsa har kunskap om HBTQ+. De i sin tur delger sin kunskap till samtlig 
personal på skolan. Dessutom har vi i kommunen ett aktivt arbete för att skapa en öppen 
och inkluderande verksamhet. Alla elever skall erbjudas kunskap om allas lika värde och 
betydelse om HBTQ+ och alla skolor skall sträva efter att ha en öppenhet i ämnet. 

Med denna policy ser vi att vi kvalitetssäkrar kommunens skolor och elevernas 
kunskapsinhämtning. En skola där alla får plats och hjälp med kunskapsinhämtning är en 
skola där alla elever lyckas. 

Beredningen för bildning och lärande föreslår att denna policy för elevhälsan ligger till 
grund för en ny elevhälsoplan i Kungälvs kommun.

Beslutsunderlag
Beredningsskrivelse- Policy för elevhälsan
Policy för Kungälvs kommuns elevhälsa
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Förslag till Kommunfullmäktige
               Upprättad dokument: Policy för elevhälsan antas.

__________
Annica Börstell (SD) lämnar en anteckning till protokollet.
Matilda Jansson (L) lämnar en anteckning till protokollet.
Per Garelius (KD) lämnar en anteckning till protokollet.

Expedieras till

För kännedom till Dennis Reinhold
Amela Filipovic
Annie Alsterholm
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2022-06-15 

Beredningsskrivelse- Policy för elevhälsan

Juridisk bedömning 

Nedanstående bedömning har gjorts av kommunjurist. 

Att Kungälvs kommun, som huvudman för elevhälsan, beslutar om en policy för hur 
arbetet med elevhälsan ska bedrivas bedöms vara förenligt med bestämmelserna i 2 kap. 
kommunallagen (2017:725) gällande vad som är tillåtet för en kommun att göra. 

Ekonomisk bedömning 

Nedanstående bedömning har gjorts av handläggare på ekonomienheten. 

Det kommer att innebära kostnader för kompetenshöjande insatser i form av utbildning i 
HBT� och MPF. För att MPF-säkra behövs investeringar i lokaler och inventarier. 
Det skrivs och att varje elev har rätt till anpassad lärmiljö vilket kommer att kräva insatser. 
Lokaler kräver ljud- och ljusanpassningar, fårgsättningar samt olika typer av möbler. 

Postadress: Kungälvs kommun, 442 81 Kungälv. Besöksadress: Ytterbyvägen 2, 442 30 Kungälv. 

Telefon: 0303-23 80 00. E-post: kommun@kungalv.se 

www.kungalv.se 
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Datum

6/28/2022

BEREDNINGEN FÖR 
BILDNING OCH LÄRANDE

Ärende:

Beredningsskrivelse - Svar på uppdrag

Diarienummer:

KS2022/1299-1

Instans:

Beredningen för bildning och lärande

Beredningsskrivelse- Svar på uppdrag

Uppdraget: En politisk inriktning om hur vi skapar bästa möjliga förutsättningar för en 
kunskapsskola med hög måluppfyllelse.

Beredningen för Bildning och lärandes uppdrag är att ansvara för övergripande långsiktiga 
frågor som rör det livslånga lärandet. Vi i beredningen arbetar med den politiska inriktningen 
om hur vi skapar bästa möjliga förutsättningar för en kunskapsskola med hög måluppfyllelse.

Under mandatperioden har vi hittills haft 34 sammanträden och hunnit med många olika 
redovisningar från förvaltningen om olika ämnen gällande bildning och lärande. Vi har också 
varit på två studiebesök, där målet varit att få mer kunskap om hur ”verkligheten” fungerar så 
att vi har kunnat genomföra kloka beslut.

Beredningen har arbetat fram fyra olika styrdokument som skall vara en del i att ge eleverna 
bästa möjliga förutsättningar för en bra kunskapsskola med hög måluppfyllelse. 
Dessa är:
Digitaliseringspolicy för förskola och skola 
Policy för skolbibliotek för Kungälvs kommunala grundskolor
Policy för Kungälvs kommuns kommunala grundskolors skolgårdar (ännu ej antagen)
Policy för Kungälvs kommuns elevhälsa (ännu ej antagen)

Vi har skickat en skrivelse till förvaltningen om – En tioårig grundskola. 

I skrivelsen ställde vi ett antal frågor gällande en tioårig grundskola. På beredningsmötet 
2022-05-18 kom sektorchefen och gav vissa svar på våra frågor. Syftet med skrivelsen var att 
ta reda på hur kommunen arbetar med lärarnas fortsatta behörighet i en eventuell tio-årig 
grundskola. Frågorna låg i linje med vårt uppdrag att skapa så goda förutsättningar som 
möjligt för det livslånga lärandet.
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Datum

6/28/2022

Vårt första arbete handlade om Digitalisering Förskola och skola i Kungälvs kommun.
Policyn antogs av kommunfullmäktige 2021-04-15.

Syftet med policyn digitalisering förskola och skola i Kungälvs kommun var att 
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. 
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 
digitaliseringsstrategin.

Där efter arbetade vi med Policy för skolbibliotek för Kungälvs kommunala grundskolor. Den 
antogs av kommunfullmäktige 2022-05-12. 

Policy för skolbibliotek är en del av arbetet med beredningsuppdraget: Politisk inriktning om 
hur bästa möjliga förutsättningar skapas för en kunskapsskola med hög måluppfyllelse. 
Syftet med policyn är att skapa en gemensam riktning för utvecklingen av skolbiblioteken i 
kommunen. Policyn skall bidra till att öka likvärdigheten och kvalitativ 
skolbiblioteksverksamhet som gynnar alla elevers kunskapsinhämtning i Kungälvs 
kommunala skolor.

Vi har också arbetat med Policy för Kungälvs kommuns kommunala grundskolors skolgårdar. 
Detta arbete påbörjades efter att vi haft en dialog med förvaltningen som efterfrågade av 
beredningen en inriktning och vision om hur skolgårdarna skall byggas vid nybyggnationer. 

Syftet med policyn är att skapa en gemensam riktning för utvecklingen av de kommunala 
grundskolornas skolgårdar. Policyn skall bidra till att öka likvärdigheten och kvalitén på våra 
grundskolors skolgårdar. De skall anpassas och vara likvärdiga och alla elever skall få 
rörelseutmaning utefter möjlighet och behov. Det innebär även att elever med minskad 
rörelseförmåga skall få möjlighet till fysisk aktivitet på de grundskolornas skolgårdar.  

Som avslut på bredningens arbete under mandatperioden har vi även skrivit en Policy för 
Kungälvs kommuns elevhälsa.  Syftet med policyn är att skapa en gemensam riktning för 
utvecklingen av elevhälsoarbetet i de kommunala skolorna i Kungälv. Policyn skall bidra till 
att öka likvärdigheten och kvalitativ elevhälsoarbete som gynnar alla elevers 
kunskapsinhämtning i Kungälvs kommunala skolor. Policy för elevhälsan i Kungälvs 
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Datum

6/28/2022

kommun är ett strategiskt styrdokument. Policyn tar utgångspunkt i de mål för elevhälsan och 
de formuleringar om verksamhet för barn och unga som presenteras i Elevhälsoplanen 
antagen av rektorsgruppen 2020-04-30. 

Under mandatperioden har vi under viss tid inte kunnat träffats fysiskt utan haft en del digitala 
möten. Det har varit påfrestande att arbeta politiskt och inte kunnat ses. Vi har vid flera 
tillfällen haft digitala redovisningar från förvaltningen gällande de områden vi arbetat med. 
Att ha dialoger och öppna samtal genom det digitala är inte alltid det lättaste men trots detta 
har vi målvetet arbetat vidare och lyckats genomföra både möten och tagit flera viktiga beslut 
för att ge en politisk inriktning om hur vi skapar bästa möjliga förutsättningar för en 
kunskapsskola med hög måluppfyllelse.

Förslag till Kommunfullmäktige
Svar på uppdraget: En politisk inriktning om hur vi skapar bästa möjliga 
förutsättningar för en kunskapsskola med hög måluppfyllelse antecknas 
till protokollet.

Beredningen för bildning och lärande

Expedieras till:  

För kännedom till:
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3. 1. 1 Bildning och lärande

Polit iskt Genomförande
uppdrag

BBL 1. Förslag Fortsatt dialog sektorchef - presidium
på politisk Startdatum
inriktning om 2020-01-01
hur vi skapar O pagaendebästa möj liga
förutsättningar Slutdatum
för en 2022-01-31  Ansvarig
kunskapsskola Dennis Reinhold
med hög

Beskrivningmäluppf yllel se.
Detta är ett politiskt uppdrag. Förvaltningen jobbar enligt skollag och övrig lagstiftning inom
området.

Kommentar T2

Bildning och lärande

Avvaktar polit iskt underlag.

Sektorchef har deltagit i dialog med beredningen om uppdraget.



72/22 Beredningsskrivelse- Svar på uppdrag - KS2022/1299-1 Beredningsskrivelse- Svar på uppdrag : Protokollsutdrag - Beredningsskrivelse- Svar på uppdrag - Beredningen för bildning och lärande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-06-22
Sida 6 (10)

BEREDNINGEN FÖR BILDNING OCH 
LÄRANDE

Justeras sign

§ 47/2022

Beredningsskrivelse- Svar på uppdrag (Dnr KS2022/1299)

Uppdraget: En politisk inriktning om hur vi skapar bästa möjliga förutsättningar för en 
kunskapsskola med hög måluppfyllelse.

Beredningen för Bildning och lärandes uppdrag är att ansvara för övergripande långsiktiga 
frågor som rör det livslånga lärandet. Vi i beredningen arbetar med den politiska 
inriktningen om hur vi skapar bästa möjliga förutsättningar för en kunskapsskola med hög 
måluppfyllelse.

Under mandatperioden har vi hittills haft 34 sammanträden och hunnit med många olika 
redovisningar från förvaltningen om olika ämnen gällande bildning och lärande. Vi har 
också varit på två studiebesök, där målet varit att få mer kunskap om hur ”verkligheten” 
fungerar så att vi har kunnat genomföra kloka beslut.

Beredningen har arbetat fram fyra olika styrdokument som skall vara en del i att ge eleverna 
bästa möjliga förutsättningar för en bra kunskapsskola med hög måluppfyllelse. 
Dessa är:
Digitaliseringspolicy för förskola och skola 
Policy för skolbibliotek för Kungälvs kommunala grundskolor
Policy för Kungälvs kommuns kommunala grundskolors skolgårdar (ännu ej antagen)
Policy för Kungälvs kommuns elevhälsa (ännu ej antagen)
Vi har skickat en skrivelse till förvaltningen om – En tioårig grundskola. 

I skrivelsen ställde vi ett antal frågor gällande en tioårig grundskola. 

På beredningsmötet 2022-05-18 kom sektorchefen och gav vissa svar på våra frågor. Syftet 
med skrivelsen var att ta reda på hur kommunen arbetar med lärarnas fortsatta behörighet i 
en eventuell tio-årig grundskola. Frågorna låg i linje med vårt uppdrag att skapa så goda 
förutsättningar som möjligt för det livslånga lärandet.

Vårt första arbete handlade om Digitalisering Förskola och skola i Kungälvs kommun.
Policyn antogs av kommunfullmäktige 2021-04-15.
Syftet med policyn digitalisering förskola och skola i Kungälvs kommun var att 
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. 
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 
digitaliseringsstrategin.
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BEREDNINGEN FÖR BILDNING OCH 
LÄRANDE

Justeras sign

Därefter arbetade vi med Policy för skolbibliotek för Kungälvs kommunala grundskolor. 
Den antogs av kommunfullmäktige 2022-05-12. 
Policy för skolbibliotek är en del av arbetet med beredningsuppdraget: Politisk inriktning 
om hur bästa möjliga förutsättningar skapas för en kunskapsskola med hög måluppfyllelse. 
Syftet med policyn är att skapa en gemensam riktning för utvecklingen av skolbiblioteken i 
kommunen. Policyn skall bidra till att öka likvärdigheten och kvalitativ 
skolbiblioteksverksamhet som gynnar alla elevers kunskapsinhämtning i Kungälvs 
kommunala skolor.

Vi har också arbetat med Policy för Kungälvs kommuns kommunala grundskolors 
skolgårdar. Detta arbete påbörjades efter att vi haft en dialog med förvaltningen som 
efterfrågade av beredningen en inriktning och vision om hur skolgårdarna skall byggas vid 
nybyggnationer.
 
Syftet med policyn är att skapa en gemensam riktning för utvecklingen av de kommunala 
grundskolornas skolgårdar. Policyn skall bidra till att öka likvärdigheten och kvalitén på 
våra grundskolors skolgårdar. De skall anpassas och vara likvärdiga och alla elever skall få 
rörelseutmaning utefter möjlighet och behov. Det innebär även att elever med minskad 
rörelseförmåga skall få möjlighet till fysisk aktivitet på de grundskolornas skolgårdar.
  
Som avslut på bredningens arbete under mandatperioden har vi även skrivit en Policy för 
Kungälvs kommuns elevhälsa.  Syftet med policyn är att skapa en gemensam riktning för 
utvecklingen av elevhälsoarbetet i de kommunala skolorna i Kungälv. Policyn skall bidra till 
att öka likvärdigheten och kvalitativ elevhälsoarbete som gynnar alla elevers 
kunskapsinhämtning i Kungälvs kommunala skolor. Policy för elevhälsan i Kungälvs 
kommun är ett strategiskt styrdokument. Policyn tar utgångspunkt i de mål för elevhälsan 
och de formuleringar om verksamhet för barn och unga som presenteras i Elevhälsoplanen 
antagen av rektorsgruppen 2020-04-30. 

Under mandatperioden har vi under viss tid inte kunnat träffats fysiskt utan haft en del 
digitala möten. Det har varit påfrestande att arbeta politiskt och inte kunnat ses. Vi har vid 
flera tillfällen haft digitala redovisningar från förvaltningen gällande de områden vi arbetat 
med. Att ha dialoger och öppna samtal genom det digitala är inte alltid det lättaste men trots 
detta har vi målvetet arbetat vidare och lyckats genomföra både möten och tagit flera viktiga 
beslut för att ge en politisk inriktning om hur vi skapar bästa möjliga förutsättningar för en 
kunskapsskola med hög måluppfyllelse.

Beslutsunderlag
Beredningsskrivelse- Svar på uppdrag
Bilaga Politiskt uppdrag- Bildning och lärande

Förslag till Kommunfullmäktige
Svar på uppdraget: En politisk inriktning om hur vi skapar bästa möjliga 
förutsättningar för en kunskapsskola med hög måluppfyllelse antecknas till 
protokollet.



72/22 Beredningsskrivelse- Svar på uppdrag - KS2022/1299-1 Beredningsskrivelse- Svar på uppdrag : Protokollsutdrag - Beredningsskrivelse- Svar på uppdrag - Beredningen för bildning och lärande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-06-22
Sida 8 (10)

BEREDNINGEN FÖR BILDNING OCH 
LÄRANDE

Justeras sign

__________
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Postadress: Kungälvs kommun, 442 81 Kungälv. Besöksadress: Ytterbyvägen 2, 442 30 Kungälv.
Telefon: 0303–23 80 00. E-post: kommun@kungalv.se
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Tjänsteskrivelse

Sid 1 (2)

Sid 1 (2)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-08-30

Handläggarens namn
Andreas Persson

2022-07-06

Kulturpris år 2022 (Dnr KS2022/1114-4)

Sammanfattning

Kungälvs kommuns kulturpris år 2022 är en hedersutnämning som delas ut för förtjänstfulla
insatser inom kulturella eller konstnärliga områden enligt fastslagna riktlinjer. Priset utgörs
av en bronsstatyett av konstnären Rino Bozajic. Kommunstyrelsens utskott för bildning och
lärande beslutar om pristagare. Tre nomineringar har inkommit under förslagstiden och
ledamöterna i utskottet för bildning och lärande har rätt att utöka sina valmöjligheter
genom ytterligare nomineringar.

Juridisk bedömning

Kungälvs kommuns kulturpris regleras ej i lag. Fastställda regler för kulturpriset finns
(KS2015/ 1905).

Förvaltningens bedömning

Kulturpriset kan inte sökas för egen räkning utan pristagare nomineras av allmänheten
innan 23 juni eller av utskottet för bildning och lärandes ledamöter vid beslutsmötet.
Kulturpriset instiftades 1988 och har sedan dess delats ut årligen med undantag av 1992 och
2005. Priset utgörs av en statyett i brons av konstnären Rino Bozajic. Inom
nomineringstiden har tre nomineringar till kulturpris inkommit. Enligt fastslagna riktlinjer
ska Kungälvs Kulturpris utdelas till person eller grupp av personer för värdefulla insatser
inom kulturella områden såsom litteratur, musik, bildkonst, fotokonst, konsthantverk,
teater, dans, textilkonst, musei- eller utställningsverksamhet, lokalhistorisk forskning eller
jämförbara områden.

Samtliga nominerade uppfyller kriterierna som är satta för kulturpriset. Utskottet för
bildning och lärandes ledamöter kan även välja att lägga egna nomineringar för att få ett
bredare beslutsunderlag.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål

Utdelning av kulturpriset kan kopplas till kommunfullmäktiges fjärde strategiska mål att
alla medborgare ska ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kulturliv.
De nominerade har på olika sätt uppmuntrat medborgare att ta del av ett rikt kulturliv.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030

Kulturpriset kopplas till det globala målet om att skapa ett mer jämlikt samhälle (mål 10).
Med nomineringsförfarandet bidrar priset till att öka involveringen i det politiska livet.
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Bedömning utifrån politiska styrdokument 

Kulturstipendiet regleras i styrdokumentet Regler för kulturpris och kulturstipendium (dnr 
KS2015/1905). I övrigt finns ingen lagstiftning som reglerar kommuners utdelning av 
kulturpris. 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 

Kulturpriset bedöms gynna både brukare och medborgare. Priset är såväl betydande för 
enskild kulturutövare som kulturen ur ett bredare perspektiv.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv

Kungälvs kommuns kulturpris påverkar inte kommunens medarbetare. 

Ekonomisk bedömning

Kostnaden för statyett som priset utgörs av är 15 000 kronor och är budgeterad för inom 
sektorns ram.

Förslag till beslut

Till Kungälvs kommuns kulturpristagare år 2022 utses XX med motivering… 

Dennis Reinhold Haleh Lindqvist
Sektorchef Kommundirektör

Expedieras till: 

För kännedom till: 
Dennis Reinhold,
Andreas Persson
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Diarienummer: KS 2007/303-045 
Dokumentansvarig: Kultursekreterare 
Beredande politiskt organ:  Bildningsutskottet 
Beslutad av:  Kommunstyrelsen                                                                                                                                                               
Datum för beslut: 2007-03-04 

Handläggare: Åsa Tollbom 
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Regler för Kungälvs kommuns kulturpris och kulturstipendium 
 

§1 

Kulturpris utdelas till person eller grupp av personer för värdefulla insatser inom kulturella 

områden såsom litteratur, musik, bildkonst, fotokonst, konsthantverk, teater, dans, textilkonst, 

musei- eller utställningsverksamhet, lokalhistorisk forskning eller andra jämförbara områden. 

§2 

Kulturstipendium utdelas för visade lovande förutsättningar inom de områden som anges i §1. 

Vid bedömningen ska det ses som en fördel om det i förslagen till stipendiat/stipendiater anges 

hur stipendiet skall användas för utveckling och förkovran inom respektive område.  

§3 

Berättigade att mottaga kulturpris och kulturstipendium är personer som är födda eller bosatta 

inom Kungälvs Kommun eller på annat sätt ha nära anknytning till kommunen.  

§4 

Kulturpris kan ej sökas. Kulturpristagare utses av Kommunstyrelsens Främjandedelegation 

(KSFD) på förslag från allmänheten, ledamot i KSFD eller från KSFD själv. 

§5 

Kulturpriset utgörs av ett konstverk, speciellt utformat för ändamålet. Kulturstipendiet om 

10.000 kronor och kan i särskilda fall delas mellan högst tre mottagare.  

§6 

Kulturstipendiat/-er utses av KSFD efter inkomna förslag från ledamot, sökanden själv eller på 

förslag från allmänheten. Förslag skall vara inkomna före förslagstidens utgång. Den samlade 

KSFD kan föreslå och utse stipendiat/-er efter förslagstidens utgång.  

§7 

KSFD skall till protokollet kort motivera sina beslut i kulturpris- och stipendiefrågorna. 

§8 

Kulturpris och stipendiebelopp ska överlämnas på dag och plats som KSFD fastställer.  

§9 

KSFD skall senast en månad före förslagstidens utgång genom annons i lokal tidning, 

information på kommunens hemsida och på annat lämpligt sätt informera allmänheten om att 

kulturstipendium kan föreslås eller sökas och kulturpris föreslås till KSFD. Förslagen skall ha 

inkommit till KSFD senast dag före midsommarafton (21 juni 2007). Förslag inkomna efter 

förslagstidens utgång kan ej beaktas. 

 

Reglerna har fastställts av Kommunstyrelsens Främjandedelegation vid sammanträden 2007-03-

04 samt 2007-05-09.  
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Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-08-30

Handläggarens namn
Andreas Persson
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Kulturstipendium år 2022 (Dnr KS2022/1337-8)

Sammanfattning

Kungälvs kulturstipendium delas ut en gång om året för visade förutsättningar inom något
kulturellt område. Stipendiesumman är totalt tiotusen kronor och beslut om stipendiat tas
av kommunstyrelsens utskott för bildning och lärande efter ansökningar, nomineringar eller
förslag från ledamot. Kulturstipendiet delas ut vid lämpligt kulturevenemang eller vid
kommunfullmäktigesammanträde under hösten 2022.

Juridisk bedömning

Ingen lagstiftning reglerar kommuners utdelning av stipendium inom kultur. Kungälvs
kommuns kulturstipendium regleras i styrdokumentet Regler för kulturpris och
kulturstipendium (dnr KS2015/ 1905).

Förvaltningens bedömning

Kulturstipendium är en viktig grund för den kulturella utvecklingen av kommunen och
därmed en förutsättning för kulturlivet och det sociala samspel som kulturen innebär.
Kulturen kan i sin tur skapa förutsättningar för en attraktiv kommun att leva och bo i.
Under 2022 års ansökningsperiod har sex ansökningar inkommit. De uppfyller de formella
krav som stadgarna föreskriver. Det finns möjlighet enligt stadgarna att dela upp summan i
mindre delar.

Kungälvs kulturstipendium utdelas för visade lovande förutsättningar inom kulturella
områden såsom litteratur, musik, bildkonst, fotokonst, konsthantverk, teater, dans,
textilkonst, musei- eller utställningsverksamhet, lokalhistorisk forskning eller jämförbara
områden. Kungälvs kulturstipendium har delats ut sedan 1974 och stipendiesumman om
tiotusen kronor har varit densamma under många år. Antalet sökande och nominerade har
varierat stort mellan olika år. Nominering kan enligt stadgarna även göras av utskottet för
bildning och lärandes ledamöter i samband med beslutssammanträdet. Kulturstipendiet har
tillsammans med kulturpris delats ut vid lämpligt evenemang under hösten varje år. Beslut
om kulturstipendiat tas av kommunstyrelsens utskott för bildning och lärande och åtföljs av
en kort motivering av valet.

Två nomineringar har inkommit efter nomineringstiden och ska inte tas i beaktande.
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Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål

Kungälvs kommun ska främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att
utveckla sina skapande förmågor. Samverkan med civilsamhället, föreningar och företag
ska bidra till en god fritid och ett rikare kulturliv.

Ärendet kopplas till kommunfullmäktiges fjärde strategiska mål - alla medborgare ska ha 
möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kulturliv.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 

Kulturstipendiet är kopplat till det fjärde målet i Agenda 2030 avseende god utbildning för 
alla. Kulturens bidrag är en del i främjandet av hållbar utveckling och demokrati.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 

Kulturstipendiet regleras i styrdokumentet Regler för kulturpris och kulturstipendium (dnr 
KS2015/1905).

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 

Allmänheten har möjlighet att nominera kulturstipendiater
Stipendiet har betydelse för den som erhåller det på så sätt att det kan användas för 
exempelvis utbildning eller förkovran inom sitt kulturella område. 

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.

Utdelning av kulturstipendiet påverkar ej arbetsbelastning eller arbetsmiljö för kommunens 
medarbetare.

Ekonomisk bedömning

Kulturstipendium finansieras inom ordinarie ram för sektorn Bildning och Lärande. 
Summan för stipendiet är tiotusen kronor. Utdelningen av stipendium genomförs i samband 
med annat evenemang eller möte och kräver därför inga särskilda resurser utöver budgeterad 
summa.

Förslag till beslut

Till Kungälvs kommuns kulturstipendiat 2022 utses XX med motiveringen…

Dennis Reinhold Haleh Lindqvist
Sektorchef Kommundirektör

Expedieras till: Kajsa Persson

För kännedom till: Dennis Reinhold
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Regler för Kungälvs kommuns kulturpris och kulturstipendium 
 

§1 

Kulturpris utdelas till person eller grupp av personer för värdefulla insatser inom kulturella 

områden såsom litteratur, musik, bildkonst, fotokonst, konsthantverk, teater, dans, textilkonst, 

musei- eller utställningsverksamhet, lokalhistorisk forskning eller andra jämförbara områden. 

§2 

Kulturstipendium utdelas för visade lovande förutsättningar inom de områden som anges i §1. 

Vid bedömningen ska det ses som en fördel om det i förslagen till stipendiat/stipendiater anges 

hur stipendiet skall användas för utveckling och förkovran inom respektive område.  

§3 

Berättigade att mottaga kulturpris och kulturstipendium är personer som är födda eller bosatta 

inom Kungälvs Kommun eller på annat sätt ha nära anknytning till kommunen.  

§4 

Kulturpris kan ej sökas. Kulturpristagare utses av Kommunstyrelsens Främjandedelegation 

(KSFD) på förslag från allmänheten, ledamot i KSFD eller från KSFD själv. 

§5 

Kulturpriset utgörs av ett konstverk, speciellt utformat för ändamålet. Kulturstipendiet om 

10.000 kronor och kan i särskilda fall delas mellan högst tre mottagare.  

§6 

Kulturstipendiat/-er utses av KSFD efter inkomna förslag från ledamot, sökanden själv eller på 

förslag från allmänheten. Förslag skall vara inkomna före förslagstidens utgång. Den samlade 

KSFD kan föreslå och utse stipendiat/-er efter förslagstidens utgång.  

§7 

KSFD skall till protokollet kort motivera sina beslut i kulturpris- och stipendiefrågorna. 

§8 

Kulturpris och stipendiebelopp ska överlämnas på dag och plats som KSFD fastställer.  

§9 

KSFD skall senast en månad före förslagstidens utgång genom annons i lokal tidning, 

information på kommunens hemsida och på annat lämpligt sätt informera allmänheten om att 

kulturstipendium kan föreslås eller sökas och kulturpris föreslås till KSFD. Förslagen skall ha 

inkommit till KSFD senast dag före midsommarafton (21 juni 2007). Förslag inkomna efter 

förslagstidens utgång kan ej beaktas. 

 

Reglerna har fastställts av Kommunstyrelsens Främjandedelegation vid sammanträden 2007-03-

04 samt 2007-05-09.  
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Handläggarens namn
Andreas Persson

8/30/2022

Läsårstider 2023/2024 (Dnr KS2022/0226-1)
Sammanfattning
Utskottet för bildning och lärande beslutar årligen om läsårstider i förskoleklassen, 
grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Sektor bildning och lärande föreslår att utskottet för bildning och lärande fastställer start- 
och sluttider för läsåret 2023/2024 enligt följande förslag till beslut.

Hösttermin 2023: måndag 21 augusti – torsdag 21 december

Vårtermin 2024: tisdag 9 januari – onsdag 12 juni

Juridisk bedömning 
Läsårstidernas utformning regleras av förordningar som sätter ramar för hur dessa får 
förläggas. Förslag till beslut grundar sig på följande förordningar.

Kapitel 7. 17 § i skollagen (2010:800) anger att verksamheten högst får omfatta 190 dagar per 
läsår och kapitel 3. 2–3 §§ i skolförordningen (2011:185) samt kap 3. 1–2 §§ 
gymnasieförordningen (2010:2039) anger att läsåret minst ska ha 178 skoldagar. 

I både kap 3. 2 § i gymnasieförordningen och kap 3. 3 § i skolförordningen anges det att 
läsåret ska börja i augusti och sluta i juni. Dagarna i månaden beslutas av huvudmannen.

Kapitel 3. 1 § i gymnasieförordningen anger också att läsåret ska omfatta 40 veckor.

Bakgrund

Utskottet för bildning och lärande beslutar årligen om läsårstider i grundskolan, 
grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan enligt F1 i kommunstyrelsens 
delegeringsordning.

Verksamheten beslutar inom läsårsramarna om antal undervisningsdagar, lovdagar och 
studiedagar i samråd med sektorns samverkansgrupp.

Verksamhetens bedömning
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Verksamheten bedömer att läsårstiderna ska fastställas till

Höstterminen 2023: måndag 21 augusti – torsdag 21 december 

Vårterminen 2024: tisdag 9 januari – onsdag 12 juni

Utformningen av förslaget har tagit hänsyn till de lagkrav som finns i skolförordningen och 
gymnasieförordningen. Verksamheten har även tagit hänsyn till Västtrafiks skiften av 
tidtabeller för sommaren.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål

Läsårstiderna är kopplade till mål 1 i kommunfullmäktiges strategiska mål: Att ge goda 
förutsättningar för livslångt lärande. De anger tidsramen för när den kommunala 
utbildningen ska bedrivas.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Inte relevant för detta ärende.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 

Det finns inga styrdokument som har en direkt relevans till ärendet.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Läsårstiderna är något som påverkar en stor del av medborgarna och brukare. Elever och 
deras anhöriga påverkas genom att deras planering för året påverkas av läsårstiderna som 
bestämmer när eleverna ska vara i skolan. För kontinuitet har verksamheten tagit i beaktning 
tidigare års läsårstider.   

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv

Verksamheten gör bedömningen att arbetsmiljö eller arbetsbelastningen inte kommer att 
påverkas av förslaget.

Ekonomisk bedömning
Sektor bildning och lärande bedömer att förslaget inte är förenat med någon kostnad då 
Västtrafiks scheman har tagits i beaktning. Vid avsteg från Västtrafiks schema hade 
beställningstrafik behövts bekostas av kommunen. 

Förslag till beslut
Läsårstiderna 2023/2024 antas enligt följande:

Hösttermin 2023: måndag 21 augusti – torsdag 21 december
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Vårtermin 2024: tisdag 9 januari – onsdag 12 juni

Lars-Gunnar Hermansson Catharina Bengtsson
Verksamhetschef f-6 Verksamhetschef 7-9

Amela Filipovic Dennis Reinhold
Verksamhetschef gymnasium Sektorchef-

Expedieras till: 
lars-gunnar.hermansson@skola.kungalv.se
catharina.bengtsson@skola.kungalv.se
amela.filipovic@skola.kungalv.se
dennis.reinhold@kungalv.se

För kännedom till:
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Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-08-30

Handläggarens namn
Kajsa Danesjö

2022-07-15

Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen
2023/2024 – 2026/2027 (Dnr KS2022/1101-2)

Sammanfattning

Ett nytt samverkansavtal inom Göteborgsregionen (GR) för gymnasieskolans nationella program
och nationella inriktningar har tagits fram för godkännande. Det nya avtalet gäller 2023/2024 till
2026/2027.

Samverkansavtalet innehåller förtydliganden om vad GR respektive kommunerna gör i det
regionala samarbetet. De främsta skillnaderna från nuvarande avtal är att det innehåller
förtydliganden vad som ska gälla för särskilt stöd, med huvudprincip att dessa kostnader ska ingå i
interkommunal ersättning (IKE). Samverkansavtalet innehåller även formuleringar om att
arbetslivets behov samt elevens efterfrågan ska gälla när utbudet planeras och dimensionerad.
Avtalet uppfyller även kraven enligt riksdagens beslut om att alla kommuner ska ingå i ett
samverkansavtal med andra kommuner.

Förvaltningen föreslår att samverkansavtalet godkänns.

Juridisk bedömning

I 15 kap. 14§ skollagen beskrivs att antagningsorganisationen får vara gemensam för
gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och särskild
utbildning för vuxna på gymnasial nivå.

Antagningsorganisationen får vara gemensam för gymnasieskola anordnad av kommuner, regioner
och enskilda huvudmän. Lag (2020:446).

Bestämmelserna i skollagen syftar till att förtydliga vilka möjligheter det finns att organisera
gymnasiet. Det är upp till varje kommun att besluta om hur organisationen av antagningen ser
ut.

Förvaltningens bedömning

Kungälvs kommun har ingått i Göteborgsregionens samverkan sedan GR bildades 1995. År 2000
tecknades det första samverkansavtalet mellan GR kommunerna och två år senare fördjupades
samarbetet ytterligare via samverkansavtal kring det regionala utbildningsutbudet.
Sedan 2002 ingår alla utbildningar och kommuner i GR i det regionala samarbetet via
samverkansavtal med undantag för ett par individuella program.
Vi har inte utgått ifrån någon annan antagningsprincip än betyg sedan GR övertog antagningen.

Samverkansavtalet för gymnasieskolan förnyas var fjärde år. För perioden 2023/2024 – 2026/2027
har ett nytt samverkansavtal tagits fram. Förslaget godkändes av GR:s utbildningschefsnätverk 4
mars 2022.

Samverkansavtalet omfattar nationella program och gruppbaserade regionalt sökbara utbildningar
inom programinriktat individuellt val och yrkesintroduktion (IMYRK). För övriga
introduktionsprogram skrivs separata överenskommelser.
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Det nya avtalet innehåller förtydliganden vad som ska gälla för särskilt stöd, med huvudprincip att 
dessa kostnader ska ingå i interkommunal ersättning. Vid synnerliga skäl kan det behövas extra 
IKE för en enskild elev. Samverkansavtalet innehåller även formuleringar om att arbetslivets behov 
samt elevens efterfrågan ska gälla när utbudet planeras och dimensionerad.

Verksamheten bedömer att revideringen av samverkansavtalet för gymnasieskolan inte kommer att 
innebära stora förändringar i innehållet.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet har koppling till kommunfullmäktiges första strategiska mål: Att ge goda förutsättningar för 
livslångt lärande.
Samarbetet i Göteborgsregionen ger eleverna tillgång till ett brett utbildningsutbud och ökar 
möjligheterna för eleverna att välja en utbildning som ger goda förutsättningar för livslångt lärande.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Ärendet har koppling till det fjärde globala målet i Agenda 2030: God utbildning för alla.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Samverkansavtalet påverkar inte eller står i strid med kommunens styrdokument.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Att ingå samverkansavtal för gymnasieskolan i GR innebär att elever som är folkbokförda i 
Kungälvs kommun får möjlighet att söka och bli mottagna i första hand på nationella program i hela 
regionen. Att eleverna blir mottagna i första hand innebär att de konkurrerar om plats med sina 
betyg. Utan samverkansavtal kan eleverna i stället bli mottagna i andra hand i andra kommuner, 
vilket betyder att de blir mottagna efter att alla elever blivit mottagna inom det egna 
samverkansområdet. Samverkansavtalet innebär också att vi är skyldiga att ta emot elever på 
nationella program från andra kommuner i regionen.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Effekten av att ingå samverkansavtal eller ej är marginell för arbetsmiljön. Att ingå i 
samverkansavtalet innebär en viss minskad administration för sektorn.

Ekonomisk bedömning
Interkommunal ersättning betalas ut i enlighet med GR:s gemensamma prislista. Prislistan förnyas 
inför varje kalenderår. Prislistan gäller för nationella program, ersättning för särskilda varianter som 
inte regleras nationellt, några profileringar samt vissa utbildningar inom introduktionsprogram.

Förslag till beslut
1. Samverkansavtalet för gymnasieskolan i Göteborgsregionen för år 2023/2024 – 

2026/2027 godkänns.
2. Sektorchef för bildning och lärande uppdras att underteckna ”Samverkansavtal 

för gymnasieskolan i Göteborgsregionen 2023/2024 – 2026/2027”
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Amela Filipovic Dennis Reinhold
Verksamhetschef Sektorchef

Expedieras till: Amela Filipovic
Kajsa Danesjö

För kännedom till: Dennis Reinhold
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Förbundsstyrelsen – ärende 16 

Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Margaretha Allen, utvecklingsledare 

Datum: 2022-03-17, diarienummer: 2022-00068 

 

Förslag till samverkansavtal för 
gymnasieskolan i Göteborgsregionen 
2023/2024 – 2026/2027 

Förslag till beslut 

Utbildningsgruppen föreslår förbundsstyrelsen att rekommendera 

medlemskommunerna att fastställa samverkansavtalet för gymnasieskolan i 

Göteborgsregionen. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås omedelbart justera denna protokollsparagraf.  

 

Sammanfattning av ärendet 
Samverkansavtalet för gymnasieskolan revideras vart fjärde år. Inför ett nytt 

reviderat avtal har medlemskommunerna, via Utbildningschefsnätverket och 

andra nätverk för gymnasieskolan, fått uttrycka önskemål om förändringar av 

och tillägg till befintligt avtal. Revideringar som har tillkommit under gällande 

avtal har arbetats in i det nya avtalet. Utbildningsgruppen har hållits 

informerad under processen. Avtalet har även anpassats till förändringar som 

beslutats när det gäller styrdokumenten för gymnasieskolan. 

 

Samverkansavtalet är Utbildningsgruppens regionala styrdokument och 

innehåller överenskommelser om antagning till gymnasieskolan, regionala 

samverkansformer kring planering och dimensionering av utbudet, rutiner för 

användning av regionala verktyg, rutiner för överlämning, stöd och 

uppföljning, genomförande av vissa gemensamma insatser med koppling till 

studie- och yrkesvägledning, överenskommelse om interkommunal ersättning 

samt idé- och erfarenhetsutbyte. 

 

För ”Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen 2023/2024 – 

2026/2027” är det följande beslutsgång som gäller: 
 

1. Beslut i Utbildningschefsnätverket  

2. Beslut i Utbildningsgruppen  

3. Förbundsstyrelsen rekommenderar medlemskommunerna att fastställa 

samverkansavtalet för gymnasieskolan i Göteborgsregionen.  

4. Avtal ska efter godkännande i respektive kommun, undertecknat och 

tillsammans med kopia av beslut i nämnd/styrelse eller av den utsedd person, 

senast den 31 augusti 2022 vara GR tillhanda. 

 

4 mars 2022 enades Utbildningschefsnätverket om att ställa sig bakom 

förslaget till samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen.  
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Förbundsstyrelsen – ärende 16 

Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Margaretha Allen, utvecklingsledare 

Datum: 2022-03-17, diarienummer: 2022-00068 

 

Förslaget till nytt samverkansavtal omfattar de utbildningar som genomförs 

mellan läsåren 2023/2024 och 2026/2027. 

Beslutsunderlag 

Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen 2023/2024 – 

2026/2027 inklusive bilagor 

 

Helena Söderbäck 

Förbundsdirektör 

Fredrik Zeybrandt    

Utbildningschef            

 

Skickas till  

Medlemskommunerna 
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Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen 

2023/2024-2026/2027 

 

 

 

2022-02-25 

 

Samverkansavtal för 
gymnasieskolan i 
Göteborgsregionen  

2023/2024 – 2026/2027 

  

1. Avtalsparter 

Avtalets parter utgörs av kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, 

Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn 

och Öckerö, vilka ingår i Göteborgsregionens kommunalförbunds antagnings- 

och samverkansområde. 

2. Avtalets syfte och intentioner 

Bakgrund och motiv till avtalet finns i bilaga 1, där fördelarna med ett öppet 

utbildningslandskap beskrivs med utgångspunkt i Utbildningsgruppens 

styrdokument. I bilaga 2 finns etiska regler kopplade till gymnasieantagning. I 

bilaga 3 finns tidsplan för gymnasieantagning. I bilaga 4 finns tidsplan för det 

regionala samrådet om utbildningsutbudet. I bilaga 5 det gemensamma 

regelverket för elevavstämning. Avtalet hänvisar även till en policy för den 

regionala gymnasiemässan.  

3. Avtalstid 

Avtalet som löper över fyra år gäller för läsåren 2023/2024 – 2026/2027. 

Innehållet och formen för samverkan enligt detta avtal kan ändras med 

anledning av eventuella nationella förändringar i lagar och förordningar om 

planering, dimensionering och erbjudande om utbildningar. 

4. Avtalets omfattning 

Gymnasieskolan regleras i Skollagen, Gymnasieförordningen, Läroplan för 

gymnasieskolan samt av Skolverkets författningssamling (SKOLFS). Avtalet 

utgår från ovanstående regelverk och kompletterar med regionala 

överenskommelser som inte regleras i dessa. 

Detta avtal reglerar när det gäller erbjudande och mottagande 

• elevernas rätt att erbjudas utbildning på de nationella programmen, 

• elevernas rätt att tas emot som sökande till dessa utbildningar, 
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• kommunernas skyldighet att erbjuda och ta emot elever på utbildning 

inom de nationella programmen, 

• kommunernas möjlighet/skyldighet att erbjuda och ta emot elever 

inom introduktionsprogrammen programinriktat val (IMV) och inom 

yrkesintroduktion (IMY) 

 

Varje kommun ansvarar för att ungdomarna i kommunen erbjuds 

gymnasieutbildning av god kvalitet antingen i hemkommunen, via detta 

samverkansavtal eller genom enskilda avtal kring introduktionsprogram som 

inte ingår i avtalet. 

4.1 Utbildningar som omfattas av avtalet 

Parterna enas om att avtalskommunerna utgör samverkansområde för 

antagning till samtliga nationella program och nationella inriktningar, 

inklusive lärlingsutformade utbildningar, nationellt godkända 

idrottsutbildningar, några unika profiler samt särskilda varianter som 

anordnas inom Göteborgsregionen oavsett om utbildningen anordnas i elevens 

hemkommun eller inte. I avtalet ingår även platser som inrättas för elever som 

på grund av hörsel- eller synnedsättning, rörelsehinder eller andra uttalade 

studiesvårigheter inte kan följa den vanliga undervisningen. 

Parterna enas också om att avtalskommunerna utgör samverkansområde för 

antagning till de sökbara introduktionsprogrammen programinriktat val 

utformat för grupp av elever och yrkesintroduktion utformad för grupp av 

elever. 

4.2 Utbildningar som inte omfattas av avtalet 

Mottagande, placering och antagning till introduktionsprogrammen 

individuellt alternativ, språkintroduktion, programinriktat val för enskild elev 

och yrkesintroduktion för enskild elev regleras inte via detta samverkansavtal. 

Om en kommun sluter avtal om sådan utbildning med annan 

medlemskommun ska avtalet utgå från individuell studieplan, kommunens 

utbildningsplan och överenskommen interkommunal ersättning. Kommunerna 

ska även vara överens om hur elevens resultat ska följas upp. Syftet är att fler 

elever ska nå målen med sin utbildning. 

För gymnasiesärskolan inom Göteborgsregionen finns ett separat 

samverkansavtal. 

4.3 Möjlighet att ingå annat avtal 

För naturbruksutbildning tillåter detta avtal att ett annat samverkansavtal sluts 

med Västra Götalandsregionen. Kungsbacka i Halland kan sluta 

samverkansavtal med valfri region om naturbruksutbildning. Kommun i 

Göteborgsregionen äger även rätt att sluta samverkansavtal om nationellt 
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godkänd idrottsutbildning och kostnaderna för sådan utanför 

Göteborgsregionen. Avtalet ger inte möjlighet att sluta annat samverkansavtal 

med kommun utanför Göteborgsregionen om utbildningar, som ingår i detta 

avtal. 

5. Antagning och ansvarsfördelning 

5.1 Regional antagning 

GR:s ansvar 

Gymnasieantagningen antar, enligt Förbundsordningen och gymnasieskolans 

styrdokument, till samtliga nationella program och nationella inriktningar som 

enligt gällande regelverk får starta år 1. Gymnasieantagningen antar på samma 

sätt till en lärlingsutbildning som är utformad så att den startar i år 1. Ansökan 

till det fjärde året på teknikprogrammet görs via Gymnasieantagningen. 

Gymnasieantagningen antar vidare elever, som på grund av en dokumenterad 

hörsel- eller synnedsättning, rörelsehinder eller andra uttalade 

studiesvårigheter inte kan följa den vanliga undervisningen, till det nationella 

programmet på samma sätt som för övriga elever. Ibland genomförs 

utbildningen som en profil i specialklass. 

 

Kommunens ansvar 

Kommunen ansvarar för att elev- och betygsuppgifter rapporteras enligt 

regiongemensam tidsplan, se bilaga 3. Kommunen ansvarar vidare för att 

uppgifterna som lämnas till det regiongemensamma antagningssystemet är 

korrekta och uppdaterade.  

 

GR:s ansvar 

Antagning genomförs i det regiongemensamma antagningssystemet enligt årlig 

upprättad tidplan och regionalt överenskomna principer, se bilaga 2 och 3, när 

en elev har sökt ett program och angett önskemål om vilken skola eleven vill 

genomföra sin utbildning i. Eleven prövas sedan på sitt val. Urvalet till 

programmet sker enligt gymnasieförordningen. Om eleven inte antas till valt 

program och skola, prövas eleven på nästa val i rangordningen. Beslut om 

antagning fattas av Utbildningsgruppen, som är regional antagningsnämnd. 

Samråd kan vid behov ske med samverkansområdets förvaltningschefer på 

utbildningsområdet. Etiska regler finns för gymnasieantagningens olika 

skeden. I dessa regleras bland annat sena starter och nedläggningar av 

utbildningar. Se bilaga 2. Reservantagning ska vara genomförd senast första 

hela veckan i september. 

 

Kommunens ansvar 

Kommunen förbinder sig att följa tidplan och de etiska reglerna. 
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5.1.1 Mottagande i andra hand 

Via det nationella frisökssystemet med andrahandsmottagning kan en elev 

studera i annan kommun i hela landet. Detta innebär att först när elever från 

samverkansområdet och andra som omfattas av rätten att antas i första hand är 

antagna har frisökande elever rätt att bli prövade till lediga platser och 

hemkommunen är då skyldig att betala interkommunal ersättning. För 

antagning till år 1 inom Göteborgsregionen prövas andrahandsmottagna vid 

fastställt datum för reservantagningen. 

5.2 Lokal antagning 

Kommunens ansvar 

Antagning till inriktningar 

Anordnarkommunen antar till inriktningar som enligt regelverket får starta 

först i år 2 eller år 3. Urvalsreglerna ska vara kända. Anordnarkommunen 

fördelar eleverna enligt dessa och i mån av plats.  

 

Rätt att senare antas till inriktning 

En anordnarkommun kan enligt nationellt regelverk besluta om rätt att antas 

till en viss önskad inriktning senare. GR:s uppdrag är då att, enligt 

Förbundsordningen, anta eleven till det nationella programmet. 

Anordnarkommunens uppdrag är att informera elever som antagits till 

programmet om rätten att senare antas till önskad inriktning. Antalet platser 

som garanteras ska vara väl kända. 

 

Antagning till fjärde året på teknikprogrammet 

Efter att ansökan gjorts via Gymnasieantagningen antar anordnarkommunen 

elev till fjärde året på teknikprogrammet. 

 

Fördelning av antagna elever på profilen specialklass 

Anordnarkommunen dimensionerar antalet platser på profilen specialklass, 

som är riktad mot elever som på grund av en dokumenterad hörsel- eller 

synnedsättning, rörelsehinder eller andra uttalade studiesvårigheter inte kan 

följa den vanliga undervisningen och som har antagits till det nationella 

programmet. Göteborg anordnar sådan profil för elev med dokumenterad 

hörselnedsättning. För elev, som inte är behörig till nationellt program, sker då 

bedömning innan mottagande till individuellt alternativ kan göras. 

5.3 Rätten att fullfölja utbildning 

Elevens rätt att fullfölja den påbörjade utbildningen på ett nationellt program, 

en nationell inriktning, en särskild variant och ett introduktionsprogram 

regleras övergripande i Skollagen. Hur detta ska gå till inom ett 

samverkansområde regleras inte. Några rutiner vid sådana situationer beskrivs 

i detta avtal. 
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Rutin vid akut och oplanerad nedläggning 

Om en utbildning akut och oplanerat riskerar att läggas ner i kommun i 

Göteborgsregionen och det finns elev som inte kan fullfölja sin 

gymnasieutbildning ska anordnarkommunen i första hand lösa denna situation 

och då hålla elevs hemkommun informerad, i andra hand genomföra dialog 

med övriga medlemskommuner för en lösning till elevens bästa. 

 

Rutin vid inflyttning till Göteborgsregionen 

Om en elev flyttar in till kommun i Göteborgsregionen och önskar fullfölja sin 

påbörjade utbildning inom samverkansområdet är rutinen att den nya 

hemkommunen i första hand bereder eleven plats på utbildning i egen regi 

enligt elevens studieplan. I andra hand, om kommunen inte själv anordnar 

utbildningen, men erbjuder den via detta avtal, ska kommunen kontakta de 

kommuner som erbjuder utbildningen för att undersöka om eleven kan beredas 

plats i den kommunen. Information om var utbildningar erbjuds inom 

Göteborgsregionen finns till exempel i GR:s antagningssystem, 

elevinformationssystem, Utbildningskatalogen Vad ska jag välja samt 

rapporten om gymnasialt utbud.  

6. Planering och dimensionering - ansvarsfördelning 

6.1 Anordnarkommunens ansvar 

De lokala initiativen ligger till grund för det samlade regionala utbudet i 

gymnasieskolan. För förändringar av utbildningsutbudet ansvarar och beslutar 

den enskilda anordnarkommunen enligt gymnasieskolans styrdokument om 

förläggning och dimensionering av de utbildningar som man är huvudman för.  

6.2 Utbildningsgruppens ansvar 

Utbildningsgruppen ska långsiktigt säkerställa ett kvalitativt utbildningsutbud 

tillgängligt för alla elever i alla delar av regionen och därmed motverka 

segregation mellan skolor och mellan elever. Gymnasieskolans roll för nationell 

och regional kompetensförsörjning regleras i skollagen. Elevens fria val ska 

vara vägledande för dimensioneringen av antalet platser i regionen. 

Utbildningsgruppens uppgift blir att balansera elevens behov med lokala och 

regionala utvecklingsperspektiv och att stimulera regionens alla 

utbildningsanordnare att utveckla ett utbud som motsvarar individens, 

arbetsmarknadens såväl som samhällets behov. 

 

Planeringshorisonten bör sträcka sig över en treårsperiod för att säkerställa en 

långsiktighet i utbildningsutbudet både när det gäller nystart och utökning 

samt nedläggning och neddragning. Under avtalsperioden förväntas ökande 
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elevkullar, vilket ska vara utgångspunkten för dimensioneringen av såväl 

nationella program som introduktionsprogram. Syftet är att den förväntade 

elevutvecklingen kan omhändertas tillsammans och att utbyggnad och 

nyetablering går i takt med elevökningen. Då både kommunala och fristående 

huvudmän i Göteborgsregionen har valt att ingå i samma antagningsprocess, 

kan Utbildningsgruppen följa det totala utbudet och antalet platser i den 

samlade organisationen.  

 

Utbildningsgruppen kan vid behov lägga fram ett övergripande 

dimensioneringsförslag för medlemskommunerna att ta ställning till. 

6.3 Regionala samverkansformer  

Samråd om planering, dimensionering och erbjudande av utbildning 

Samverkan om utbudet sker genom samråd i Utbildningsgruppen (den 

regionala politiska gruppen), Utbildningschefsnätverket (förvaltningschefer 

med ansvar för utbildning), Gymnasienätverket (gymnasiechefer) och i andra 

nätverk som är relevanta för gymnasieskolan. En tidplan anger när samråd ska 

ske. Se bilaga 4. Såväl anlitande som anordnande kommun deltar i dessa 

samråd. En anordnarkommun ska lägga fram sitt förslag till preliminära 

förändringar av utbud och dimensionering av platser senast 1 april året innan 

en utbildning ska starta. Samråd sker sedan i Utbildningschefsnätverket och 

presenteras i Utbildningsgruppen. I oktober sker samråd och avstämning av 

den nyss genomförda antagningen för att huvudmännen ska kunna anpassa 

kommande års behov av program, inriktningar och platser. Under hösten pågår 

arbetet med att informera de elever som ska välja till gymnasieskolan. 

Justering av organisationen sker därefter enligt GR:s tidplan för antagning till 

gymnasieskola se bilaga 3. 

 

Utbildningsgruppens roll 

Kommunerna kan via Utbildningsgruppen lägga synpunkter på de planerade 

förändringarna innan dessa beslutas och genomförs. Om Utbildningsgruppen 

finner den föreslagna förändringen olämplig från ett regionalpolitiskt 

utbildningsperspektiv ska Utbildningsgruppen ges möjlighet att redovisa sin 

ståndpunkt innan beslut fattas i aktuell kommunens nämnd. 

 

GR:s underlag, verktyg och metoder för samråd 

Samtliga medlemskommuner har ett ansvar för att följa den regionala 

demografiska utvecklingen/elevutvecklingen och de andra kommunernas 

planer.  I det arbetet bidrar GR bland annat med gemensam antagning till år 1, 

regionala statistikverktyg och rapporter för analys och uppföljning av planerat 

och genomfört utbud. GR samordnar även de regionala samråden och 

nätverken. 
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Samråd med fristående huvudmän 

För att den regionala dimensioneringen ska kunna verka för att elevens 

förstahandsval kan tillgodoses ska samråd i olika former ske med fristående 

huvudmän. Det kan ske på lokal nivå i kommunen, på regional nivå genom 

gemensamma underlag till exempel via avtal om att ingå i 

antagningsprocessen, statistikverktyg, nätverk och via regionala samråd mellan 

kommunala och fristående huvudmän. 

 

Samråd med arbetslivet 

Varje kommun ansvarar för att samråd sker enligt lag och förordning med 

arbetslivet i de lokala program- och lärlingsråden. Regionalt samråd sker med 

berörda arbetsmarknadsparter genom regionala branschspecifika 

kompetensråd och regionens övergripande kompetensråd. Ett syfte är att 

säkerställa att kravet på arbetsplatsförlagt lärande (apl) kan uppfyllas inom den 

regionala arbetsmarknaden. Ett regionalt samordningsverktyg för praktik och 

apl erbjuds, vilket kan användas för att skapa överblick, underlätta anskaffning 

och samutnyttjande av apl-platser och för att möta arbetsmarknadens behov. 

Arbetsmarknadens parter kan även informera om arbetsmarknadsläget, till 

exempel i form av regionalt organiserade aktiviteter. 

 

Regional garanti för ett brett utbud 

Medlemskommunerna garanterar gemensamt vissa regionalt strategiska 

utbildningars genomförande. GR:s Utbildningsgrupp beslutar om regionalt 

ekonomiskt åtagande, så kallad regional garanti, för vissa specifika 

gymnasieutbildningar som bedöms vara strategiskt viktiga för regionen och 

som uppvisar låg beläggning, vilket medför höga kostnader per elevplats. 

Utbildningen får då endast ordnas på en kommunal skola i Göteborgsregionen 

för att koncentrera resurserna på ett ställe snarare än att små elevgrupper 

genomför utbildningen på flera ställen. 

 

Regional garanti kan också beviljas om en utbildning är under uppbyggnad och 

har en tydlig profilering mot lokal/regional arbetsmarknad. Samtliga 

medlemskommuner ska bedöma utbildningen som strategiskt viktig. 

Anordnarkommunen står då för investeringar. Om inte samtliga 

medlemskommuner är eniga om att bevilja regional garanti för eventuellt 

tomma platser, kan utbildarkommunen ändå starta utbildningen, men då med 

egen finansiering. 

 

Ansökan om regional garanti 

Kommun som önskar regional garanti kan, senast 1 april året innan den 

regionala garantin ska träda i kraft, ansöka om sådan. Ansökan görs av 

huvudmannen och ställs till GR:s Utbildningsgrupp och skickas till GR. 

Ansökan ska innehålla: 

• Uppgift om antal platser de senaste tre åren, 
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• Kostnad per plats, 

• Genomförda informations- och marknadsföringsinsatser, 

• Information om återkommande investeringar, 

• Dokumenterat väl utvecklat samarbete med lokalt och regionalt 

arbetsliv, 

• Uttalande från berört lokalt eller regionalt programråd, branschvist 

kompetensråd eller branschorganisation om behoven av kompetens 

inom området. 

 

Utbildningschefsnätverket tar del av ansökan om regional garanti och uttalar 

sig innan Utbildningsgruppen fattar beslut. Beviljad regional garanti gäller ett 

år i taget för varje utbildningsomgång och omprövas årligen. Elev som har 

antagits till inriktning med regional garanti garanteras att slutföra sin 

utbildning. Genomförd utbildning med regional garanti och fakturering av 

sådan följs årligen upp och redovisas för Utbildningschefsnätverket. 

 

7. Information, vägledning och marknadsföring 

7.1 Information om utbildningar 

Informationen ska vara saklig, relevant, jämförbar, lättförståelig och 

lättillgänglig. Kommunerna har ett gemensamt ansvar för information till 

elever, föräldrar och övriga berörda om utbildningar som ingår i avtalet. 

Informationen ges kommunalt, regionalt och via nationella källor. Några 

regionala exempel är Gymnasieantagningens ansökningswebb, 

Utbildningskatalogen Vad ska jag välja, regional information om Öppet hus-

tillfällen och mötesplatsen Gymnasiedagarna. För den sistnämnda finns en 

regional policy för hur man uppträder som utställare. Denna kan uppdateras 

årligen.  

 

Öppet hus riktat till elever som söker till nationellt program får anordnas fram 

till att ansökningsperioden för elev har avslutats (i inledningen av februari). 

Enstaka besök för enskild elev kan vid behov anordnas även efter detta. GR tar 

i anslutning till detta datum bort information om Öppet hus från den regionala 

webbplatsen. Elever som ännu inte är behöriga och antagna kan erbjudas 

Öppet hus efter detta datum. 

7.2 Vägledning 

Vägledning, som har sin utgångspunkt i en stödprocess till individen, ska vara 

neutral och oberoende av olika valalternativ och huvudman. Kommunerna har 

ansvaret för vägledningsinsatser, men aktiviteter med olika format i syfte att ge 
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eleverna ett mer välgrundat studie- och yrkesval ingår även bland de regionala 

insatserna. 

7.3 Marknadsföring 

Marknadsföring är ett led i utbildningsanordnares erbjudande. Enligt 

marknadsföringslagen ska all marknadsföring utformas enligt god 

marknadsföringssed. I de fall marknadsföring mot unga utgörs av reklam ska 

detta vara möjligt att identifiera. Reklamen ska vara vederhäftig, sann och 

utformas med socialt ansvar. Vilseledande reklam får inte förekomma och 

jämförande reklam får endast ske på det sätt som regleras i 

marknadsföringslagen. 

 

8. Överlämning, stöd och uppföljning 

8.1 Överlämningsinformation vid övergång 

Med målet att skapa organisationer som ger eleverna förutsättningar att lyckas 

med sina studier ska kommunerna verka för att relevant kommunikation 

kommer till stånd enligt regelverket vid övergång från grundskola och 

introduktionsprogram till nationellt program samt vid övergång mellan 

program och skola i gymnasieskolan. Hemkommunen respektive 

anordnarkommunen ansvarar, med iakttagande av sekretesslagstiftningen, för 

att mottagande skola får nödvändig information.  

 

Överlämning kan ske på många sätt såväl i blankettform som genom dialog 

mellan avlämnande och mottagande enhets personal.  Erfarenhetsutbyte, om 

sådana blanketters utformning, sker i GR:s nätverk. Kontaktperson för frågor 

kring överlämning vid övergång ska för varje enhet årligen anges i det 

regiongemensamma antagningssystemet. Genom en väl genomförd 

överlämning ska eleven ges goda möjligheter att fullfölja sin utbildning. Både i 

det gemensamma antagningsverktyget och i det gemensamma 

elevinformationssystemet finns möjlighet att markera att det finns 

överlämningsinformation till mottagande skola.  

8.2 Extra anpassningar och särskilt stöd 

Skollagen och gymnasieförordningen reglerar elevers rätt till extra 

anpassningar och särskilt stöd. Anordnarkommun i Göteborgsregionen ska i så 

stor utsträckning som möjligt hålla hemkommunen informerad om elevens 

progression i de fall eleven erhåller särskilt stöd som utgår från ett 

åtgärdsprogram.  

8.3 Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar under 20 år 
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Ungdomar som är folkbokförda i kommunen, inte längre skolpliktiga, inte fyllt 

20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationellt program i 

gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning ingår i 

kommunernas aktivitetsansvar. Kommunen är skyldig att löpande under året 

hålla sig informerad om hur ungdomarna är sysselsatta. Inom ramen för 

ansvaret har hemkommunen också uppgiften att erbjuda de ungdomar som 

berörs lämpliga individuella åtgärder och dokumentera sina insatser på 

adekvat sätt.  

8.4 Regionalt elevinformationssystem 

Enligt Skollagen ska elevs hemkommun snarast meddelas när en elev börjar 

eller slutar vid en gymnasieskola med annan huvudman än hemkommunen. 

För att kommunerna ska kunna fullgöra sitt ansvar att rapportera 

elevförändringar, finns regiongemensamma rutiner och ett gemensamt IT-

system. Detta underlättar också för kommunerna att fullgöra sitt 

aktivitetsansvar. Med förändring avses elev som byter studieväg, årskurs, 

avbryter studierna, gör ett studieuppehåll eller ett skolbyte eller att eleven 

påtagligt avviker från normal studietakt. Även uppgifter om elevs utfärdade 

gymnasieexamen eller studiebevis inrapporteras till IT-systemet enligt GR:s 

tidplan och principer. Rapporteringen kan även gå via BEDA-systemet och 

vidare till GR. Kommunerna förbinder sig att följa dessa rutiner, rapportera 

elevförändringar i IT-systemet och att verka för att fristående gymnasieskolor 

inom den egna kommunen gör på samma sätt. 

 

För att samarbetet ska fungera fullt ut krävs att skolorna och kommunerna i 

Göteborgsregionen uppfyller sina åtaganden gentemot ungdomarna och mot 

sina samarbetspartners. Varje kommun ansvarar för att utse olika behörigheter 

såsom registreringsansvarig för respektive skola, administratör/ekonom på 

kommun och handläggare och registeransvarig för det kommunala 

aktivitetsansvaret, det vill säga de som för skola och kommun svarar för 

rapporteringen till det regionala IT-systemet. Information om utsedda 

kontaktpersoner ska rapporteras till Gymnasieantagningen via mail. 

8.5 Uppföljning 

Lokal uppföljning 

Medlemskommunernas egna uppföljningar och sammanställningar av resultat 

och kvalitet utgör ett viktigt underlag. Dessa ska på ett enkelt sätt kunna nås av 

samtliga medlemskommuner, till exempel via webbaserad publicering. 

 

Regional uppföljning 

Detta avtal utvärderas och följs upp regelbundet och resultatet presenteras 

fortlöpande. Om Utbildningsgruppen bedömer att kvalitetsbrister finns i någon 

del av det utbildningsutbud som avtalet omfattar, förbinder sig den aktuella 
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kommunen att ge Utbildningsgruppen möjlighet att redovisa sin ståndpunkt. 

Om kommunen håller med om kvalitetsbristen ska kommunen redovisa vilka 

åtgärder som görs för att åtgärda problemet.  

 

9. Ekonomiska förutsättningar 

9.1 Prislista för interkommunal ersättning 

Gemensam modell 

Interkommunal ersättning för samtliga utbildningar som ingår i avtalet betalas 

i enlighet med en gemensam modell och en överenskommen prislista, som 

utgör en bilaga till detta avtal. Prislistan löper kalenderårsvis och revideras 

årligen i samband med att utbildningsutbudet revideras.  

 

Avstämningsdatum 

Den interkommunala ersättningen erläggs efter fakturering med utgångspunkt 

i månadsvis avstämning den 15 dagen i månaden. Underlag från avstämning 

hämtas från det regionala elevinformationssystemet. Ersättning för juli och 

augusti månad korrigeras i enlighet med elevens hemkommun och 

skolplacering per den 15:e september, vilket gäller samtliga årskurser.   

 

10. Reglering av IKE för vissa delar av utbildningarna 

10.1 Extra anpassningar och särskilt stöd 

Grundregeln är att kostnader för extra anpassningar och särskilt stöd ingår i 

den överenskomna interkommunala ersättningen för utbildningar som 

omfattas av avtalet. I mycket speciella situationer och utifrån enskild elevs 

särskilda behov kan hemkommun och anordnarkommun i undantagsfall 

komma överens om extra IKE. Detta ska endast gälla vid synnerliga skäl. 

10.2 Utökat program 

Anordnarkommun som erbjuder utökat program och beviljar enskild elev 

sådan utökning tar på sig samtliga kostnader för utökningen av programmet till 

exempel för utökad garanterad rätt till undervisningstid.  

10.3 Reducerat program 

Hemkommunen ersätter anordnarkommunen för det pris som gäller för det 

program där en elev antas, även om eleven följer ett reducerat program enligt 

sin individuella studieplan och inom ett åtgärdsprogram. Om reduceringen 
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omfattar 50 % eller mer av utbildningen ska anordnarkommunen kontakta 

hemkommunen och löpande hålla den informerad om elevens progression.  

10.4 Förlängd undervisning 

Grundregeln är att hemkommunen ersätter anordnarkommunen för utbildning 

under tre år för ett fullständigt gymnasieprogram. Om eleven genomför ett 

reducerat program eller om det med hänsyn till elevens förutsättningar i övrigt 

finns särskilda skäl till förlängd undervisning kan hemkommunen och 

anordnarkommunen senast 1 april det tredje året avtala om extra IKE för 

förlängd undervisning. Om det finns synnerliga skäl kan överläggning inledas 

även efter 1 april. Varje kommun utser person/er som äger rätt att sluta avtal 

om ersättning för förlängd undervisning och informerar övriga kommuner om 

vem/vilka dessa är. I normalfallet bygger ett avtal om extra IKE på pris per 

poäng i förhållande till programpriset.  

10.5 Nationellt godkänd idrottsutbildning 

Extra kostnader för nationellt godkänd idrottsutbildning utgår inom 

Göteborgsregionen med ett schablonbelopp med bas i SKR:s 

rekommendationer samt index. Beloppet framgår av prislistan för 

interkommunal ersättning och kan revideras över tid. 

10.6 Programinriktat val (IMV) 

Programinriktat val ersätts dels med den del som motsvarar det nationella 

programmet som IMV är inriktat mot, dels den del som avser det stöd som 

eleven behöver för att uppnå behörighet till yrkesprogrammet. Ersättning ska 

utgå under högst ett år. För den sistnämnda delen finns ett schablonbelopp 

som anges i den interkommunala prislistan.  

10.7 Yrkesintroduktion (IMY) 

Yrkesintroduktionsprogram som är utformat för en grupp elever ersätts dels 

med det pris som gäller för det yrkesprogram som ligger närmast detta, dels för 

den del som avser det stöd som eleven behöver för att genomföra sin 

studieplan. För den sistnämnda delen finns ett schablonbelopp som anges i den 

interkommunala prislistan. 

10.8 Ersättning för modersmålsundervisning 

Ersättning för modersmålsundervisning och studiehandledning ingår i den 

interkommunala ersättningen. 

10.9 Särskild utredning om elevs tillhörighet till 

gymnasiesärskolan 
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Om det uppmärksammas att en elev som antagits till utbildning/placerats på 

utbildning inom gymnasieskolan, kan höra till gymnasiesärskolans målgrupp, 

ska hemkommunen skyndsamt informeras om detta. Hemkommunen ska 

skyndsamt se till att en målgruppsutredning görs. Den ska innehålla 

pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Hemkommunen 

kan välja vem som ska göra utredningen. Om hemkommunen gör utredningen 

tar hemkommunen sina faktiska kostnader. Om hemkommunen avtalar med 

anordnarkommunen att göra utredningen ersätter hemkommunen 

anordnarkommunen för denna kostnad med anordnarkommunens faktiska 

kostnader.  

10.10 Ersättning för regional garanti 

Ersättningsmodell vid regional garanti 

Medlemskommunerna beslutar gemensamt om gruppstorlek för den berörda 

utbildningen med utgångspunkt i anordnarkommunens ansökan. För platser 

som inte fylls betalar medlemskommunerna kostnad per plats i proportion till 

sin folkmängd. 

10.11 Investeringar 

Anordnande kommun ansvarar för investeringar i verksamheten. 

10.12 Ansvarsförsäkring 

Anordnarkommun tecknar även ansvarsförsäkring för elev som kommunen får 

interkommunal ersättning för.  

10.13 Resor  

Hemkommunen svarar för kostnaden för dagliga resor mellan bostad och skola 

eller eventuellt inackorderingstillägg. Kostnader för utbildning förlagd på 

annan plats eller annan tid än ordinarie skoltid bekostas av 

anordnarkommunen. Det kan till exempel vara vid arbetsplatsförlagt lärande 

och under kvällstid 

Hantering av skolkort eller motsvarande regleras utanför detta avtal. 

11. Idé- och erfarenhetsutbyte för gymnasieskolans 

personal 

Göteborgsregionens samlade kompetens på utbildningsområdet tas tillvara 

genom ett intensivt idé- och erfarenhetsutbyte på olika nivåer i GR:s regi. Inom 

gymnasieskolan kan det till exempel röra sig om gemensam kompetens- och 

projektutveckling, utvecklingsarbete, erfarenhetsutbyte i regionala nätverk, 

kvalitetsfrågor, ledarskap, avbrottsprevention, digitalisering, 

omvärldsbevakning och lobbyverksamhet.  
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12. Formalia 

12.1 Avtalstid 

Avtalet avser verksamheten 2023/2024 – 2026/2027 med möjlighet att 

komplettera avtalet årligen. Beslut om kompletteringar som tas av 

Utbildningschefsnätverket och Utbildningsgruppen ska läggas ut på GR:s 

webbplats som bilagor till huvudavtalet.  

En elevs rätt att fullfölja påbörjad utbildning gäller även efter avtalsperiodens 

slut. 

12.2 Tvister 

Tvist i anledning av detta avtal ska i första hand lösas genom lokala 

förhandlingar. Om parterna inte kommer överens sker medling genom GR. 

12.3 Force majeure 

Om fullgörande av åtagande från anordnande kommuns sida förhindras av 

omständigheter som kommunen inte kan råda över som arbetskonflikt, 

eldsvåda, krig med mera är den anordnande kommunen inte ansvarig för skada 

eller förlust som därigenom kan uppkomma för motparten.  

12.4 Godkännande 

Detta avtal ska efter godkännande i kommunen, undertecknat och tillsammans 

med kopia av beslut i nämnd/styrelse vara GR tillhanda senast 31 augusti 2022. 

 

Ingående parters beslut 

 

För Ale kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 
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För Alingsås kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 

 

 

För Göteborgs kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 

 

 

För Härrydas kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 
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För Kungsbacka kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 

 

 

För Kungälvs kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 

 

 

För Lerums kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 
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För Lilla Edets kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 

 

 

För Mölndals kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 

 

 

För Partille kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 
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För Steunungsunds kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 

 

 

För Tjörns kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 

 

 

 

För Öckerö kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76/22 Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen 2023/2024 – 2026/2027 - KS2022/1101-2 Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen 2023/2024 – 2026/2027 : Ärende 16 - Förslag till samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen 2023-2024 – 2026-2027.pdf

    1 (2) 
 

Samverkansavtal för gymnasieskolan Bilaga 1 Bakgrund 

och motiv 

2022-02-25 

 

Bakgrund och motiv 

1. Syfte med samarbetet 

GR:s Utbildningsgrupp har sedan GR bildades 1995 verkat för ett fördjupat 

samarbete på skol- och utbildningsområdet medlemskommunerna emellan. 

Med fokus på barns och ungdomars behov, förutsättningar och önskemål har 

steg i denna riktning tagits. Inför avtalsåren 2002/2003–2005/2006 

fördjupades samarbetet, vilket gav möjligheter att på regional nivå utveckla 

gymnasieskolans utbildningsutbud, dels gällande samlade volymer, dels 

avseende kvaliteten på utbudet. Satsningar har gjorts för att optimera de 

resurser som avsatts för gymnasieutbildning i regionen. Ett unikt utbud av 

utbildningar erbjuds eleverna, vilket medverkar till att öka Göteborgsregionens 

attraktions- och konkurrenskraft. Få elever behöver söka sig utanför regionen 

för att få sina utbildningsbehov tillgodosedda.  

 

Samverkansavtalet för gymnasieskolan innehåller regionala styrinstrument 

kopplade till elevens fria val. Dessa är till exempel statistik, information, data 

om elevers preferenser vid val, uppföljning och utvärdering, men också via de 

informationskanaler kring studie- och yrkesvägledning som är uppbyggda på 

GR. Avtalet är ett strategiskt styrdokument för GR:s Utbildningsgrupp, 

utvecklat inom ramen för det frivilliga samarbetet utan att större 

administrativa resurser har skapats och utan att ytterligare arbetsgivaransvar 

har behövt tas av GR. Strukturen är väl känd och helt accepterad av ledande 

politiker och tjänstemän på utbildningsområdet i GR. 

2. Ett öppet utbildningslandskap med ett unikt utbildningsutbud 

Alla ungdomar kan söka en utbildningsplats på en fristående skola oavsett var i 

landet skolan bedriver sin verksamhet. År 2000 fattade GR:s 

medlemskommuner beslut om att på samma sätt också öppna upp de 

kommunala gymnasieskolorna. För ungdomarna spelar det inte någon roll vem 

som äger och driver verksamheten. Den kan vara kommunal eller fristående. 

Ungdomarna kan välja utbildning vid drygt 70 gymnasieskolor inom 

Göteborgsregionen. Andra fördelar med det öppna utbildningslandskapet är att 

jämförelser skolor emellan ökar. Man lär av varandra och reflekterar runt 

frågor som handlar om bemötande av elever, utbildningars innehåll, form, 

kvalitet och kostnad. Detta driver på kvalitetsutvecklingen. Nya mötesplatser 

skapas och segregationen kan minskas.  

Enligt gymnasieförordningen ska kommunerna bidra till att eleverna får sina 

förstahandsval tillgodosedda. Andelen har stadigt ökat sedan ”frisöket” 

infördes i Göteborgsregionen. Samtidigt har antalet lediga platser minskat 

genom en bättre samordning av det totala antalet utbildningsplatser.  
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3. Regionalpolitiska utbildningsmål 

Samarbetet på gymnasieområdet harmonierar väl med de av 

Utbildningsgruppen föreslagna, av Förbundsstyrelsen år 2001 fastställda 

regionalpolitiska utbildningsmålen, där det bland annat formulerades ett mål 

för samverkan inom gymnasieskolan enligt följande; 

 

”Den bärande och grundläggande visionen för Göteborgsregionen som 

kunskapsregion är att den studerandes behov och önskemål sätts i främsta 

rummet. Den som studerar ska har stor frihet att, i progressiva och spännande 

lärmiljöer av mycket god standard, utveckla sina kunskaper och insikter, utan 

hänsyn till begränsningar av till exempel geografisk, administrativ, social och 

kulturell art”.  

 

Utbildningsgruppens styrdokument verkar i denna riktning. 
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Samverkansavtal för gymnasieskolan Bilaga 2 Etiska 

regler kring gymnasieantagningen 

 

 

 

 

Etiska regler kring 
gymnasieantagningen  
 

Avser kommunala och fristående gymnasieskolor inom Göteborgsregionen.  

Marknadsföring  

Det är inte tillåtet att skicka ut information eller på annat sätt kontakta elever i 

anslutning till perioderna för preliminär- och slutantagningen. Perioderna 

avser två veckor inför preliminärantagningen och tre veckor innan ansökan 

stängs inför slutantagningen. Efter slutantagningen får skolan endast kontakta 

elever som är antagna på den egna skolan.  

Organisation  

Sista dag att ändra gymnasieorganisation inför slutantagningen i juni fastställs 

årligen till ett visst datum. Undantag kan finnas för kommun om 

Utbildningschefsnätverket finner det nödvändigt att vidta åtgärder för att 

minska antalet elever som står utanför gymnasieskolan, i enlighet med 

kommunernas aktivitetsansvar. Datum för sista dag att lägga ner en utbildning 

fastställs också årligen. Information om datum tillhandahålls och aviseras via 

antagningssystemet till organisationsansvariga för respektive gymnasieskola.  

Ansökan  

Valen till gymnasieskolan i Göteborgsregionen ska registreras direkt i 

antagningssystemet Indra eller på GR:s ansökningsblankett. Skolan får inte 

använda egna ansökningsblanketter. Det är mycket viktigt att det klargörs på 

vilken plats eleven vill ha sin utbildning. Kommer eleven från kommun utanför 

Göteborgsregionen ska ansökan och betyg skickas från elevens hemkommun 

till GR:s gymnasieantagning som registrerar eleven och dess val.  

Antagning  

Resultatet av preliminär- eller slutantagningen får inte delges eleverna förrän 

GR:s Utbildningsgrupp (antagningsnämnd) fastställt antagningen för de 

kommunala skolorna. De fristående gymnasieskolorna godkänner föreslagna 

elever via antagningssystemet Indra. GR:s gymnasieantagning informerar 

antagningsresultatet till samtliga sökande. Elev kan endast vara antagen till en 

utbildning på gymnasieskola inom Göteborgsregionen.  
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Sena omval  

Val efter sista ansökningsdag till kommunala- och fristående gymnasieskolor 

godkänns fram till ett fastställt datum inför slutantagningen i juni. Sker sena 

omval efter slutantagningen läggs omvalet sist i turordningslistan till vald 

utbildning, det vill säga efter alla reserver. Detta oavsett vilken poäng den 

sökande har. De sena omvalen sorteras i omvalskön utifrån poäng.  

Upprättning vid felaktighet  

Felaktigheter som sökande själv inte har orsakat och som medverkat till 

felaktigt beslut ska snarast upprättas. Det är huvudmannens ansvar att tillse 

upprättning.  

Reservantagning  

I början av augusti börjar reservantagningen och den pågår fram till första hela 

veckan i september. Den enskilda gymnasieskolan är under reservantagningen 

skyldig att enligt viss rutin rapportera om en elev avgår. Om ledig plats uppstår 

antar Gymnasieantagningen reserver i turordning utifrån deras poäng. Först 

efter att samtliga reserver antagits prövas sena omval på eventuellt lediga 

platser. Detta innebär att den enskilda gymnasieskolan inte får ta in reserver 

från reservlistan eller från egen upprättad lista.  

Information till hemkommun  

När en elev börjar eller slutar vid en gymnasieskola med en annan huvudman 

än hemkommunen, ska huvudmannen snarast meddela detta till 

hemkommunen, enligt Skollagen 15 kap. 15 §. Inom Göteborgsregionen åvilar 

det varje gymnasieskola att löpande rapportera detta via regiongemensamt 

elevinformationssystem. Med förändring avses elev som byter studieväg, 

årskurs, avbryter studierna, gör ett studieuppehåll eller ett skolbyte.  

Antagningens avslutande  

Antagningen avslutas vid fastställt datum i september för samtliga 

gymnasieskolor. Via ett fastställt gemensamt avslutningsdatum kan 

antagningsresultatet överföras till regiongemensamt elevinformationssystemet, 

i syfte att tillhandahålla underlag till det kommunala aktivitetsansvaret.  

 

*Antagningsperiod = Den period då antagningssystemet Indra är öppet för 

inloggning 

 



76/22 Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen 2023/2024 – 2026/2027 - KS2022/1101-2 Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen 2023/2024 – 2026/2027 : Ärende 16 - Förslag till samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen 2023-2024 – 2026-2027.pdf

Tidsplan för arbetet med antagningen till gymnasieskola   1 (5) 

   

Samverkansavtal för gymnasieskolan Bilaga 3 Tidsplan för 

antagning till gymnasieskolan 

 
2022-02-25 
 

Tidsplan för arbetet med 
antagningen till gymnasieskolan  
En förutsättning för att upprätthålla elevernas rätt att söka 

gymnasieutbildning är att det finns en på förhand upprättad och kommunicerad 

tidsplan för antagningen till gymnasieskola. Tidsplan för gymnasieantagningen är 

även ett viktigt planeringsunderlag för samtliga involverade parter i 

antagningsarbetet. Det är många beslut som ska fattas av avlämnande- och 

mottagande skola och av beslutsfattare hos huvudman för att antagningen ska 

kunna genomföras. Med en tidsplan som är beslutad i god tid och som är väl 

kommunicerad kan samtliga berörda parter tillse att underlag är på plats och att 

beslut är fattade i tid för genomförande av antagning.  

 

Gymnasieantagningen tar årligen fram ett förslag till tidsplan för arbetet med 

antagningen till gymnasieskolan i Göteborgsregionen inför kommande 

antagningsår. Förslaget redovisas Utbildningschefsnätverket för bedömning och 

beslutas i Utbildningsgruppen. 

 

Förslaget följer den lagstiftning som reglerar preliminär antagning och 

genomförande av slutlig antagning (Gymnasieförordningen 7 kap 7 §). Förslaget 

utgår även ifrån de av Sveriges Kommuner och Regioners framtagna nationella 

rekommendationer samt ifrån regionala överenskommelser och beslut. 

Gymnasieantagningens årshjul 
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Regionala överenskommelser 

Över tid har ett antal regionala överenskommelser och principiella 

ställningstaganden gjorts rörande de händelser som ingår i tidsplanen. Nedan 

redovisas dessa tillsammans med beskrivning och motiv. 

 

• Ansökningsperioden för sökande elever öppnar i december och löper över 

jullovet, så att sökande elever får god tid att göra väl övervägda val utifrån 

inrapporterade höstterminsbetyg. Ansökan stängs den 1 februari, eller 

närmaste vardag om den 1 februari inträffar på en helgdag. 

• Efter att ansökan stängs för sökande elever kan sökande vid behov göra 

ytterligare val, men då via sin skolas studie- och yrkesvägledare. Studie- och 

yrkesvägledare kan för elevs räkning göra justeringar i ansökan till dess att 

ansökan stängs inför preliminärantagningen och därefter inför 

slutantagningen. 

• Efter preliminärantagningen är det viktigt att sökande elever som ej blivit 

preliminärt antagna säkrar upp sin ansökan med ytterligare val. Därför 

öppnas ansökan åter och val kan göras av studie- och yrkesvägledare för 

sökande som har behov av att säkra upp sin ansökan inför slutantagningen.  

• Sista dag att lägga ned utbildning förläggs senast två veckor innan ansökan 

stängs inför slutantagningen. Detta så att sökande som berörs av 

nedläggning har en möjlighet att göra omval eller tilläggsval. 

• Sista ansökningsdag förläggs till den 1 juni, eller närmaste vardag om den 1 

juni inträffar på en helgdag.  

• Rapportering av slutbetyg från avlämnande skola förläggs i förhållande till 

när slutlig antagning sker. I planeringen bör man i möjligaste mån verka för 

att betygskompletteringar som tillkommer vid lovskola kan komma med 

inför slutantagningen. Om behörighetskomplettering vid lovskola sker efter 

sista dag för betygsrapportering rapporteras betyget till 

Gymnasieantagningen efter slutantagningen och elev prövas på sitt nya 

betyg vid reservantagningen.   

• Inför slutantagningen genomförs en sista simuleringskörning när 

slutbetygen är rapporterade. Detta så att skolhuvudman dimensionerar 

antal utbildningsplatser i relation till faktiskt utfall av behöriga sökande. 

• Efter det att skolhuvudman fastställt antalet utbildningsplatser inför 

slutantagningen kan de inte justeras, utan fastställd organisation gäller.     

• Val efter slutantagningen räknas som sent inkomna och prövas i mån av 

ledig plats, efter sökande reserver som gjort sitt val i tid. 

• Reservantagningen avslutas första hela arbetsveckan i september. Därefter 

tar gymnasieskola över tillsättandet av eventuellt lediga platser samt 

antagning till inriktning vid senare årskurs. Gymnasieskola rekommenderas 

utgå ifrån de reservlistor som finns i antagningssystemet. När dessa listor 

blir inaktuella utgår gymnasieskola liksom Gymnasieantagningen ifrån 

gällande lagstiftning för behörighet och urval till aktuellt program.  

 



76/22 Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen 2023/2024 – 2026/2027 - KS2022/1101-2 Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen 2023/2024 – 2026/2027 : Ärende 16 - Förslag till samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen 2023-2024 – 2026-2027.pdf

Tidsplan för arbetet med antagningen till gymnasieskola     3 (5) 

Samverkansavtal för gymnasieskolan Bilaga 3 Tidsplan för 

antagning till gymnasieskolan 

 
 
 

  

 

Tidsplan 

Nedan listas de händelser som ingår i tidsplanen och ungefärlig tidpunkt för när 

de inträffar under ett antagningsår. Datumen kan variera från år till annat 

eftersom hänsyn behöver tas till när helgdagar infaller och annat som kan 

påverka antagningsarbetet. Datum för händelserna i tidsplanen för kommande 

antagningsår fastställs av Utbildningsgruppen vid möte tidigast i januari och senast 

i mars. 

 

December Ansökan öppnar  

December Betygsrapportering ht-betyg startar 

December Betygsrapportering ht-betyg stänger 

1 februari Ansökan för sökande elev i antagningssystemet stängs 

Mars Studievägledare inom regionen ska ha registrerat ansökningar 
för elever som ej registrerat sin ansökan själva 

Mars Ansökan för studievägledare stänger 

Mars Skolorna ska ha registrerat eventuella provresultat på estetiska 
program och spetsutbildningar 

Mars Skolorna ska ha placerat elever för RIG och NIU samt särskilda 
varianter 

Mars Skolorna ska ha rangordnat elever för international 
baccalaureate 

Mars Kommunerna ska ha registrerat samtliga yttranden och beslut 
om mottagande inför preliminärantagningen 

Mars Gymnasieskolorna ska ha klarmarkerat antal 
utbildningsplatser inför preliminärantagningen 

Mars Antagningssystemet stängs för preliminärantagning och 
antagningsarbete påbörjas. Begränsad åtkomst till 
antagningssystemet för användarna.  

April Beslut om preliminärantagningen 

April Preliminärantagningen publiceras för sökande elever och 
skolpersonal i antagningssystemet. Ansökan öppnar för 
studievägledare 
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April Antagningsstatistik för preliminärantagningen publiceras för 
kommunerna i antagningens statistikverktyg - 
Antagningsanalys 

Maj Sista dag för ansökan till utbildningar med färdighetsprov för 
att garanterat bli kallad till prov 

Maj Sista dag för gymnasieskolor att lägga ner en utbildning så att 
elever hinner göra omval innan den 1 juni då ansökan stänger 

Juni Skolorna ska ha registrerat sina uppropstider 

1 juni Ansökan i antagningssystemet stängs  

Juni Sista dag att lämna in internationella betyg från ISGR 

Juni Skolorna ska ha registrerat eventuellt provresultat på estetiska 
program och spetsutbildningar 

Juni Skolorna ska ha placerat elever för RIG och NIU samt särskilda 
varianter 

Juni Skolorna ska ha rangordnat elever för international 
baccalaureate 

Juni Slutbetyg för sökande inom Göteborgsregionen ska 
vara inlästa eller registrerade i antagningssystemet 

Juni Sista dag för gymnasieskolorna att registrera beslut om dispens 
i engelska 

Juni Grundskolor inom Göteborgsregionen ska ha klarmarkerat att 
korrekt slutbetyg är inlästa/registrerade i antagningssystemet 

Juni Gymnasieskolorna ska ha klarmarkerat antal platser inför 
slutantagningen 

Juni Kommunerna ska ha registrerat yttranden och beslut om 
mottagande inför slutantagningen 

Juni Inloggning till Indra stängs för slutantagning 

Juni Fristående gymnasieskolor ska ha klarmarkerat föreslagna 
elever för antagning 

Juni Beslut om slutantagningen 
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Juni Slutantagningen publiceras för sökande elever och 
skolpersonal i antagningssystemet. Ansökan öppnas för 
studievägledare för registrering av sena omval 

Juni Antagningsstatistik för slutantagningen publiceras för 
kommunerna i antagningens statistikverktyg - 
Antagningsanalys 

Augusti Reservantagning för nationella program och sökbara 
introduktionsprogram för grupp av elever publiceras  

Augusti Reservantagning för introduktionsprogram för enskild 
publiceras 

September Reservantagningen avslutas 
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Samverkansavtal för gymnasieskolan Bilaga 4 Regionalt 

samråd om utbud 

2022.02-25 

 

 

Tidplan regionalt samråd om 
utbud – planering och 
dimensionering 
I bilagan finns tidplanen för GR:s regionala samråd om kommande års utbud i 

gymnasieskolan. Samverkansavtalet är huvuddokument och beskriver 

förutsättningarna i övrigt. 

 

Datum    Aktivitet    Ansvar 

1:a april året innan start  Förslag till utbud och platser Utbildningschefer 

     till GR       

 

1:a april inför hösten  Ansökan om regional garanti Kommun ansöker 

     till GR      

 

april     GR:s samråd   Utbildningschefer 

     om utbud 

      

april     Information    Gymnasienätverk 

     via GR    FRIST-gruppen 

 

april     GR bereder ansökan 

om regional  

garanti och antal platser  Utbildningschefer

   

april     GR:s samråd om utbud  Utbildningsgrupp 

           

maj     Beslut om regional garanti Utbildningsgrupp 

 

april-juni    Förslag/beslut IKE  Gymnasie- 

ekonomer 

Utbildningschefer 

          Utbildningsgrupp 

 

juni-september   Underlag till information Kommun/skola 

     om utbud till GR 

 

september    Regional information 

     om utbudet via GR:s  

     utbudskatalog   GR 
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oktober och vidare Vägledningsarbete  Kommun/GR 

 

oktober GR:s samråd: avstämning av 

 antagningen och planering för 

 utbud och platser nästa år Utbildningschefer 

 

november-januari Öppet hus    Kommun/skola 

 

december och vidare Enligt tidplan för antagning GR/kommun 

till gymnasieskola 

 Se bilaga 2.  
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Samverkansavtal för gymnasieskolan Bilaga 5 

Elevavstämning 

22-02-25 

 

Gemensamt regelverk för 
elevavstämning 

Inom Göteborgsregionen finns ett gemensamt regelverk för 

elevavstämning. Det bygger på en gemensam upplysningsskyldighet 

från skolorna till hemkommun. Utbildningschefsnätverket fattade 

beslut om regelverket 2016-06-17 och har därefter reviderat 

innehållet. 

1. Månadsavstämning förutsätter korrekt elevunderlag. När en elev är 

inskriven på flera skolor samtidigt kommer den inte med i 

månadsavstämningen för aktuell månad. Ansvariga skolhuvudmän 

löser konflikten och elevens hemkommun hålls underrättad. 

2. Den dag som är elevens sista schemalagda dag på avlämnande skola, är 

slutdatum. 

3. Den dag som är elevens första schemalagda dag på mottagande skola, 

är startdatum. 

4. Information till ELIN kan av gymnasieskola lämnas på fyra olika sätt: 

a. Daglig automatisk överföring av utbildningshändelser (avbrott, 

antagen, studievägsbyten, förlängd studietid) från sitt 

elevregistreringssystem till IT-systemet genom den utökade CSN-

filen, nedan kallad ELIN-fil. Detta rapporteringssätt förordas 

eftersom det säkerställer daglig rapportering. 

b. Finns ingen automatisk överföring, skall ELIN-filen läsas in i IT-

systemet så fort en utbildningshändelse har uppkommit. 

c. Finns ingen möjlighet till att skapa en ELIN-fil, men skolan kan 

skapa en CSN-fil, skall CSN-filen läsas över och kompletteras 

manuellt med de fält som finns i ELIN-filen så fort 

utbildningshändelsen uppkommit. 

d. Finns ingen möjlighet att skapa en ELIN-fil eller en CSN-fil skall 

utbildningshändelsen registreras manuellt i IT-systemet när 

utbildningshändelsen har uppkommit. 

5. Korrekt elevunderlag förutsätter att gymnasieskola varje läsår 

rapporterar in samtliga elever till ELIN, oavsett årskurs. På så sätt 

säkerställs gymnasieskolans rapportering om att elev påbörjat 

utbildning efter sommaren, att elev byter årskurs och att ungdom som 

inte påbörjar utbildning faller inom ramen för det kommunala 

aktivitetsansvaret. 

6. Avstämningsdag sker per den 15e varje månad, inklusive 

sommarmånaderna. Om avstämningsdag infaller på icke schemalagd 

dag anses eleven inskriven på avlämnande skola. 
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7. Elev som har uppehåll i sina studier, där uppehållet inte innebär 

studier på Svenska skolan utomlands, omfattas av det kommunala 

aktivitetsansvaret. Vid planerat uppehåll har skolan dialog med eleven 

fram till dess att eleven är åter. Skolan kan välja att antingen registrera 

avbrott, skolbyte eller planerat uppehåll. 

8. Uppgift om examen och studiebevis hämtas från nationell databas. 

Gymnasieskola ansvarar för att information som inte kan hämtas 

nationellt i stället registreras i ELIN. Det gäller examen/studiebevis för 

elev äldre än 20 år samt elev med tillfälligt personnummer, 

gymnasiesärskolebevis, samt IB-diplom. 

9. Gymnasiesärskolebevis ska läsas över om det är aktuellt. 

10. Gymnasiebetyg och kopia på betygskatalogen kan läsas över till IT-

systemet när elev lämnar gymnasieskolan, det vill säga vid avbrott, 

skolbyte, studiebevis eller gymnasieintyg. ELIN är ingen betygsdatabas, 

men en kopia kan underlätta för det kommunala aktivitetsansvaret i 

arbetet med att erbjuda rätt åtgärd för ungdom utan examen. 

 

 

Principer som regleras i Skollagen och är särskilt tillämpbara i ELIN 

Hemkommunen ansvar för uppföljning och rapportering inom ramen för det 

kommunala uppföljningsansvaret. (regleras i Skollagen 29 kap 9 §) 
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Förbundsstyrelsen

Protokoll 2022-05-13
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: GR, Anders Personsgatan 8

Protokollsutdrag
§ 389. Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen 

2023/2024 – 2026/2027
Diarienummer: 2022-00068

Beslut

Medlemskommunerna rekommenderas att fastställa 
samverkansavtalet för gymnasieskolan i Göteborgsregionen.

Denna protokollsparagraf justeras omedelbart. 

Sammanfattning av ärendet

Samverkansavtalet för gymnasieskolan revideras vart fjärde år. Inför ett nytt 
reviderat avtal har medlemskommunerna, via Utbildningschefsnätverket och 
andra nätverk för gymnasieskolan, fått uttrycka önskemål om förändringar av 
och tillägg till befintligt avtal. Revideringar som har tillkommit under gällande 
avtal har arbetats in i det nya avtalet.  

4 mars 2022 enades Utbildningschefsnätverket om att ställa sig bakom 
förslaget till samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen. 
Förslaget till nytt samverkansavtal omfattar de utbildningar som genomförs 
mellan läsåren 2023/2024 och 2026/2027.

Undertecknat avtal ska efter godkännande i respektive kommun, 
vara GR tillhanda senast 2022-08-31.  

Beslutsunderlag

Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen 2023/2024 – 
2026/2027 inklusive bilagor  

Skickas till 

Medlemskommunerna

Vid protokollet:

Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare
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Förbundsstyrelsen

Protokoll 2022-05-13
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: GR, Anders Personsgatan 8

Justeras:

Axel Josefson 
Ordförande
 
Miguel Odhner 
Justerare
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Tjänsteskrivelse

Sid 1 (3)

Sid 1 (3)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-08-30

Handläggarens namn
Kajsa Danesjö

2022-07-18

Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen
2023/2024 – 2026/2027 (Dnr KS2022/1102-2)

Sammanfattning

Ett nytt samverkansavtal inom Göteborgsregionen för gymnasiesärskolans nationella
program har tagits fram för godkännande. Samverkansavtalet gäller för perioden 2023/ 2024
– 2026/ 2027.

Gymnasiesärskolans samverkansavtal följer gymnasieskolans med undantaget att beslutet om
antagning fattas av kommunen och inte av Göteborgsregionen (GR) som i gymnasieskolan.

Verksamheten föreslås att samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen
godkänns.

Juridisk bedömning

I 15 kap. 14§ skollagen beskrivs att antagningsorganisationen får vara gemensam för
gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och
särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå.

Antagningsorganisationen får vara gemensam för gymnasieskola anordnad av kommuner,
regioner och enskilda huvudmän. Lag (2020:446).

Bestämmelserna i skollagen syftar till att förtydliga vilka möjligheter det finns att organisera
gymnasiet. Det är upp till varje kommun att besluta om hur organisationen av antagningen
ser ut.

Förvaltningens bedömning

Kungälvs kommun har ingått i GR:s samverkan sedan GR bildades 1995. År 2000 tecknades
det första samverkansavtalet mellan GR: kommunerna och två år senare fördjupades
samarbetet ytterligare via samverkansavtal kring det regionala utbildningsutbudet.
Sedan 2002 ingår alla utbildningar och kommuner i GR i det regionala samarbetet via
samverkansavtal med undantag för ett par individuella program. Vi har inte utgått ifrån
någon
annan antagningsprincip än betyg sedan GR övertog antagningen.

Samverkansavtal för gymnasiesärskolans nationella program och specialutformade program
förnyas var fjärde år. För perioden 2023/ 2024–2026/ 2027 har ett nytt samverkansavtal tagits
fram. Förslaget godkändes av GR:s utbildningschefsnätverk 4 mars 2022.
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Samverkansavtalet omfattar inte gymnasiesärskolan individuella program. Separata 
överenskommelser mellan hemkommun och skolkommun för mottagande av dessa elever.

Verksamheten bedömer att revideringen av samverkansavtalet för gymnasiesärskolan inte 
innebär stora förändringar i innehållet.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål

Ärendet har koppling till kommunfullmäktiges första strategiska mål: Att ge goda 
förutsättningar för livslångt lärande.
Samarbetet i GR ger eleverna tillgång till ett brett utbildningsutbud och ökar möjligheterna 
för eleverna att välja en utbildning som ger goda förutsättningar för livslångt lärande.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 

Ärendet har koppling till det fjärde globala målet i Agenda 2030: God utbildning för alla.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 

Samverkansavtalet påverkar inte eller står i strid med kommunens styrdokument.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 

Att ingå samverkansavtal för gymnasieskolan i GR innebär att elever som är folkbokförda i 
Kungälvs kommun får möjlighet att söka och bli mottagna i första hand på nationella 
program i hela regionen. Att eleverna blir mottagna i första hand innebär att de konkurrerar 
om plats med sina betyg. Utan samverkansavtal kan eleverna i stället bli mottagna i andra 
hand i andra kommuner, vilket betyder att de blir mottagna efter att alla elever blivit 
mottagna inom det egna samverkansområdet. Samverkansavtalet innebär också att vi är 
skyldiga att ta emot elever på nationella program från andra kommuner i regionen.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.

Effekten av att ingå samverkansavtal eller ej är marginell för arbetsmiljön. Att ingå i 
samverkansavtalet innebär en viss minskad administration för sektorn.

Ekonomisk bedömning

Interkommunal ersättning betalas ut i enlighet med GR:s gemensamma prislista. Prislistan 
förnyas inför varje kalenderår. Prislistan gäller för nationella program och ersättning för 
särskilda varianter regleras nationellt.

Förslag till beslut

1. Samverkansavtalet för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen för år 
2023/2024 – 2026/2027 godkänns.

2. Sektorchef för bildning och lärande uppdras att underteckna 
”Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen 2023/2024 – 
2026/2027”

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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Amela Filipovic Dennis Reinhold
Verksamhetschef Sektorchef

Expedieras till: Amela Filipovic
Kajsa Danesjö

För kännedom till: Dennis Reinhold
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Förbundsstyrelsen – ärende 17 

Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Margaretha Allen, utvecklingsledare 

Datum: 2022-03-17, diarienummer: 2022-00069 

 

Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i 
Göteborgsregionen 2023/2024 – 
2026/2027 

Förslag till beslut 

På förslag från utbildningsgruppen föreslås förbundsstyrelsen 

rekommendera medlemskommunerna att fastställa samverkansavtalet för 

gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås omedelbart justera denna protokollsparagraf.  

 

Sammanfattning av ärendet 
Samverkansavtalet för gymnasiesärskolan revideras vart fjärde år. Inför ett nytt 

reviderat avtal har medlemskommunerna, via Utbildningschefsnätverket och 

andra nätverk för gymnasieskolan, fått uttrycka önskemål om förändringar av 

och tillägg till befintligt avtal. Revideringar som har tillkommit under gällande 

avtal har arbetats in i det nya avtalet. Utbildningsgruppen har hållits 

informerad under processen. Avtalet har även anpassats till förändringar som 

beslutats när det gäller styrdokumenten för gymnasiesärskolan. 

 

Samverkansavtalet är Utbildningsgruppens regionala styrdokument och 

innehåller rutiner för antagning till gymnasiesärskolan, regionala 

samverkansformer kring planering och dimensionering av utbudet, rutiner för 

användning av regionala verktyg, rutiner för överlämning, stöd och 

uppföljning, genomförande av vissa gemensamma insatser med koppling till 

studie- och yrkesvägledning, överenskommelse om interkommunal ersättning 

samt idé- och erfarenhetsutbyte. 

 

För ”Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen 2023/2024 

– 2026/2027” är det följande beslutsgång som gäller: 
 

1. Beslut i Utbildningschefsnätverket  

2. Beslut i Utbildningsgruppen  

3. Förbundsstyrelsen rekommenderar medlemskommunerna att fastställa 

samverkansavtalet för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen.  

4. Avtal ska efter godkännande i respektive kommun, undertecknat och 

tillsammans med kopia av beslut i nämnd/styrelse eller av den utsedd person, 

senast den 31 augusti 2022 vara GR tillhanda. 

 

4 mars 2022 enades Utbildningschefsnätverket om att ställa sig bakom 

förslaget till samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen.  
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Förbundsstyrelsen – ärende 17 

Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Margaretha Allen, utvecklingsledare 

Datum: 2022-03-17, diarienummer: 2022-00069 

 

Förslaget till nytt samverkansavtal omfattar de utbildningar som genomförs 

mellan läsåren 2023/2024 och 2026/2027. 

.  

Beslutsunderlag 

Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen 2023/2024 – 

2026/2027 inklusive bilagor. 

 

Helena Söderbäck 

    Förbundsdirektör 
 

Fredrik Zeybrandt   

Avdelningschef                

 

Skickas till  

Medlemskommunerna 
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Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i 

Göteborgsregionen 2023/2024–2026/2027 

 

 

 

 

 

2022-02-25 

 

Samverkansavtal för 
gymnasiesärskolan i 
Göteborgsregionen  

2023/2024 – 2026/2027  

 

1. Avtalsparter 

Avtalets parter utgörs av kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, 

Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn 

och Öckerö, vilka ingår i Göteborgsregionens kommunalförbunds 

samverkansområde för gymnasiesärskolan.  

2. Avtalets syfte och intentioner 

Syftet med avtalet är att skapa förutsättningar för utveckling av 

gymnasiesärskolan och att ge alla ungdomar i regionen likvärdiga möjligheter 

till utbildning med god kvalitet. 

 

Bakgrund och motiv till avtalet finns i bilaga 1, där fördelarna med ett öppet 

utbildningslandskap beskrivs med utgångspunkt i Utbildningsgruppens 

styrdokument. I bilaga 2 finns tidsplan för antagning till gymnasiesärskola. I 

bilaga 3 finns tidsplan för det regionala samrådet om utbildningsutbudet. I 

bilaga 4 det gemensamma regelverket för elevavstämning inom 

Göteborgsregionen. Avtalet hänvisar även till en policy för den regionala 

gymnasiemässan och fjärde dagen.  

3. Avtalstid 

Avtalet, som löper över fyra år, gäller för läsåren 2023/2024 – 2026/2027. 

Innehållet och formen för samverkan enligt detta avtal kan ändras med 

anledning av eventuella nationella förändringar i lagar och förordningar om 

planering, dimensionering och erbjudande om utbildningar. 

4. Avtalets omfattning 

Gymnasiesärskolan regleras i Skollagen, Gymnasieförordningen, Läroplan för 

gymnasiesärskolan samt av Skolverkets författningssamling (SKOLFS). Avtalet 

utgår från ovanstående regelverk och kompletterar med regionala 

överenskommelser som inte regleras i dessa. 
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Avtalet reglerar för målgruppens elever 

• elevens rätt att erbjudas utbildning på de nationella 

gymnasiesärskoleprogrammen, 

• elevens rätt att tas emot som sökande till dessa utbildningar, 

• kommunernas skyldighet att erbjuda och ta emot elever på utbildning 

inom de nationella gymnasiesärskoleprogrammen. 

 

Parterna enas om att varje kommun, som anordnar gymnasiesärskola, ska ta 

emot elever från hela samverkansområdet till sina nationella program oavsett 

om de anordnas i elevens hemkommun eller inte.  

 

Varje kommun ansvarar för att ungdomarna i kommunen erbjuds 

gymnasieutbildning av god kvalitet antingen i hemkommunen, via detta 

samverkansavtal eller genom enskilda avtal kring individuella program som 

inte ingår i avtalet. 

 

Avtalet berör också utvecklingen av gymnasiesärskola inom 

samverkansområdet till exempel genom introduktion av nya utbildningar, 

gemensamt utvecklingsarbete och gemensam kompetensutveckling. 

4.1 Utbildningar som omfattas av avtalet 

Samverkansavtalet omfattar samtliga nationella program och inriktningar och 

samtliga fyra år. Gymnasial lärlingsutbildning är ett sätt att genomföra en 

studieväg, varför denna form också inkluderas i samverkansavtalet. 

4.2 Utbildningar som inte omfattas av avtalet 

Mottagande, placering och antagning till individuella program regleras inte via 

detta samverkansavtal. Om en kommun sluter avtal om sådan utbildning med 

annan medlemskommun ska avtalet utgå från individuell studieplan, 

kommunens utbildningsplan och överenskommen interkommunal ersättning. 

Kommunerna ska även vara överens om hur elevens resultat ska följas upp. 

Syftet är att fler elever ska nå målen med sin utbildning. Kommun som tar 

emot elev registrerar denna i det regiongemensamma 

elevinformationssystemet. 

4.3 Möjlighet att ingå annat avtal 

För naturbruksutbildning tillåter detta avtal att ett annat samverkansavtal sluts 

med Västra Götalandsregionen. Kungsbacka i Halland kan sluta 

samverkansavtal med valfri region om naturbruksutbildning.  
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5. Antagning och ansvarsfördelning 

5.1 Kommunernas mottagande och antagning 

Eleven och elevens vårdnadshavare ansöker till det fritt sökbara utbudet och 

anger önskad skola och program. Särskilda rutiner gäller individuellt program. 

Eleven prövas på sina olika valalternativ om det inte går att uppfylla elevens 

förstahandsval. Antagande kommun fattar beslut om antagning. I bilagor 

beskrivs exempel på hur varje anordnarkommun i Göteborgsregionen 

genomför antagningsprocessen. Resultatet av kommunens antagning ska 

registreras i det regiongemensamma antagningssystemet. Se bilaga 2. 

5.1.1 Regional samverkan vid urvalssituation 

Antagningsarbetet ska genomföras gemensamt mellan berörda kommuners 

företrädare till exempel när urval kan behöva tillämpas. Avlämnande 

kommuner (personer som känner elevens bakgrund och behov) och 

mottagande kommuner bedömer då via personliga kontakter vilka elever som 

har bäst behov av utbildningen om en urvalssituation uppkommer. Samråd 

sker också vid andra tillfällen under året då behov finns. 

5.1.2 Mottagande i andra hand 

Via det nationella frisökssystemet med andrahandsmottagning kan en elev 

studera i annan kommun i hela landet. Detta innebär att först när elever från 

samverkansområdet och andra som omfattas av rätten att antas i första hand är 

antagna har frisökande elever rätt att bli prövade till lediga platser och 

hemkommunen är då skyldig att betala interkommunal ersättning. Detta gäller 

antagning till samtliga fyra år. 

5.2 Rätten att fullfölja utbildning 

Elevens rätt att fullfölja den påbörjade utbildningen på ett nationellt program 

eller en nationell inriktning regleras övergripande i Skollagen. Hur detta ska gå 

till inom ett samverkansområde regleras inte. Några rutiner vid sådana 

situationer beskrivs i detta avtal. 

 

Rutin vid akut och oplanerad nedläggning 

Om en utbildning akut och oplanerat riskerar att läggas ner i kommun i 

Göteborgsregionen och det finns elev som inte kan fullfölja sin 

gymnasiesärskoleutbildning ska anordnarkommunen i första hand lösa denna 

situation och då hålla elevs hemkommun informerad, i andra hand genomföra 

dialog med övriga medlemskommuner för en lösning till elevens bästa. 

 

Rutin vid inflyttning till Göteborgsregionen 

Om en elev flyttar in till kommun i Göteborgsregionen och önskar fullfölja sin 

påbörjade utbildning inom samverkansområdet är rutinen att den nya 
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hemkommunen i första hand bereder eleven plats på utbildning i egen regi 

enligt elevens studieplan. I andra hand, om kommunen inte själv anordnar 

utbildningen, men erbjuder den via detta avtal, ska kommunen kontakta de 

kommuner som erbjuder utbildningen för att undersöka om eleven kan beredas 

plats i den kommunen. Information om var utbildningar erbjuds inom 

Göteborgsregionen finns till exempel i GR:s elevinformationssystem, 

Utbildningskatalogen Vad ska jag välja samt rapporten om gymnasialt utbud.  

6. Planering och dimensionering - ansvarsfördelning 

6.1 Anordnarkommunens ansvar 

De lokala initiativen ligger till grund för det samlade regionala utbudet i 

gymnasiesärskolan. För förändringar av utbildningsutbudet ansvarar och 

beslutar den enskilda anordnarkommunen enligt gymnasiesärskolans 

styrdokument om förläggning och dimensionering av de utbildningar som man 

är huvudman för.  

6.2 Utbildningsgruppens ansvar 

Utbildningsgruppen ska långsiktigt säkerställa ett kvalitativt utbildningsutbud 

tillgängligt för alla elever i alla delar av regionen och därmed motverka 

segregation mellan skolor och mellan elever. Elevens fria val ska vara 

vägledande för dimensioneringen av antalet platser i regionen. 

Utbildningsgruppens uppgift blir att balansera elevens behov med lokala och 

regionala utvecklingsperspektiv och att stimulera regionens alla 

utbildningsanordnare att utveckla ett utbud som motsvarar individens, 

arbetsmarknadens såväl som samhällets behov. 

 

Planeringshorisonten bör sträcka sig över en treårsperiod för att säkerställa en 

långsiktighet i utbildningsutbudet både när det gäller nystart och utökning 

samt nedläggning och neddragning. Under avtalsperioden förväntas ökande 

elevkullar, vilket ska vara utgångspunkten för dimensioneringen av såväl 

nationella program som individuella program. Syftet är att den förväntade 

elevutvecklingen kan omhändertas tillsammans och att utbyggnad och 

nyetablering går i takt med elevökningen. Då både kommunala och fristående 

huvudmän i Göteborgsregionen ingår i det regiongemensamma 

elevinformationssystemet, kan Utbildningsgruppen följa det totala utbudet och 

antalet platser i den samlade organisationen.  

 

Utbildningsgruppen kan vid behov lägga fram ett övergripande 

dimensioneringsförslag för medlemskommunerna att ta ställning till. 
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6.3 Regionala samverkansformer  

Samråd om planering, dimensionering och erbjudande av utbildning 

Samverkan om utbudet sker genom samråd i Utbildningsgruppen (den 

regionala politiska gruppen), Utbildningschefsnätverket (förvaltningschefer 

med ansvar för utbildning), Gymnasienätverket (gymnasiechefer), 

Särskolenätverket och i andra nätverk som är relevanta för gymnasiesärskolan. 

En tidplan anger när samråd ska ske. Se bilaga 3. Såväl anlitande som 

anordnande kommun deltar i dessa samråd.  

En anordnarkommun ska lägga fram sitt förslag till preliminära förändringar 

av utbud och dimensionering av platser senast 1 april året innan en utbildning 

ska starta. Samråd sker sedan i Utbildningschefsnätverket och presenteras i 

Utbildningsgruppen. I oktober sker samråd och avstämning av den nyss 

genomförda antagningen för att huvudmännen ska kunna anpassa kommande 

års behov av program, inriktningar och platser. Under hösten pågår arbetet 

med att informera de elever som ska välja till gymnasiesärskolan. Justering av 

organisationen sker därefter. 

Samråd sker även i form av utveckling av antagningsförfarandet av 

målgruppens elever inom det gemensamma samverkansområdet. 

 

Utbildningsgruppens roll 

Kommunerna kan via Utbildningsgruppen lägga synpunkter på de planerade 

förändringarna innan dessa beslutas och genomförs. Om Utbildningsgruppen 

finner den föreslagna förändringen olämplig från ett regionalpolitiskt 

utbildningsperspektiv ska Utbildningsgruppen ges möjlighet att redovisa sin 

ståndpunkt innan beslut fattas i aktuell kommunens nämnd. 

 

GR:s underlag, verktyg och metoder för samråd 

Samtliga medlemskommuner har ett ansvar för att följa den regionala 

demografiska utvecklingen/elevutvecklingen och de andra kommunernas 

planer.  I det arbetet bidrar GR bland annat med regiongemensamt 

elevinformationssystem, regionala statistikverktyg och rapporter för analys och 

uppföljning av planerat och genomfört utbud. GR samordnar även de regionala 

samråden och nätverken. 

 

Samråd med fristående huvudmän 

För att den regionala dimensioneringen ska verka för att elevens 

förstahandsval kan tillgodoses ska samråd i olika former ske med fristående 

huvudmän. Det kan ske på lokal nivå i kommunen, på regional nivå genom 

gemensamma underlag, statistikverktyg, nätverk och via regionala samråd 

mellan kommunala och fristående huvudmän. 

Samråd med arbetslivet 

Varje kommun ansvarar för att samråd sker enligt lag och förordning med 

arbetslivet i de lokala program- och lärlingsråden. Regionalt samråd sker med 

berörda arbetsmarknadsparter genom det regionala programrådet för 
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gymnasiesärskolan. Syftet är att säkerställa att kravet på arbetsplatsförlagt 

lärande (apl) kan uppfyllas inom den regionala arbetsmarknaden och därmed 

underlätta elevens övergång till arbetslivet. Ett regionalt samordningsverktyg 

för praktik och apl finns och kan användas för att skapa överblick, underlätta 

anskaffning och samutnyttjande av apl-platser och för att möta 

arbetsmarknadens behov. Arbetsmarknadens parter kan även informera om 

arbetsmarknadsläget, till exempel i form av den regionala mötesplatsen 

Gymnasiedagarna och fjärde dagen för gymnasiesärskolan. 

7. Information, vägledning och marknadsföring 

7.1 Information om utbildningar 

Informationen ska vara saklig, relevant, jämförbar, lättförståelig och 

lättillgänglig. Kommunerna har ett gemensamt ansvar för information till 

elever, föräldrar och övriga berörda om utbildningar som ingår i avtalet. 

Informationen ges kommunalt, regionalt och via nationella källor. Några 

regionala exempel är Gymnasieantagningens webb, utbildningskatalogen Vad 

ska jag välja, regional information om Öppet hus-tillfällen och mötesplatsen 

Gymnasiedagarna och fjärde dagen för gymnasiesärskolan. För den sistnämnda 

finns en regional policy för hur man uppträder som utställare. Denna kan 

uppdateras årligen.  

7.2 Vägledning 

Vägledning, som har sin utgångspunkt i en stödprocess till individen, ska vara 

neutral och oberoende av olika valalternativ och huvudman. Vägledningen 

genomförs i hemkommunen och/eller i anordnarkommunen. Kommunerna 

har ansvaret för vägledningsinsatser, men aktiviteter med olika format i syfte 

att ge eleverna ett mer välgrundat studie- och yrkesval ingår även bland de 

regionala insatserna. 

7.3 Marknadsföring 

Marknadsföring är ett led i utbildningsanordnares erbjudande. Enligt 

marknadsföringslagen ska all marknadsföring utformas enligt god 

marknadsföringssed. I de fall marknadsföring mot unga utgörs av reklam ska 

detta vara möjligt att identifiera. Reklamen ska vara vederhäftig, sann och 

utformas med socialt ansvar. Vilseledande reklam får inte förekomma och 

jämförande reklam får endast ske på det sätt som regleras i 

marknadsföringslagen. 
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8. Överlämning, stöd och uppföljning 

8.1 Överlämning 

Med målet att skapa organisationer som ger eleverna förutsättningar att lyckas 

med sina studier ska kommunerna verka för att relevant kommunikation 

kommer till stånd enligt regelverket vid övergång från grundskola, 

grundsärskola och gymnasiesärskola samt vid övergång mellan program och 

skola i gymnasiesärskolan. Hemkommunen respektive anordnarkommunen 

ansvarar, med iakttagande av sekretesslagstiftningen, för att mottagande skola 

får nödvändig information. Överlämning kan ske på många sätt såväl i 

blankettform som genom dialog mellan avlämnande och mottagande enhets 

personal.  För enheter som inte har en egen överlämningsblankett finns en 

gemensamt framtagen blankett. Kontaktperson för frågor kring överlämning 

ska för varje enhet årligen anges i det regiongemensamma antagningssystemet. 

I detta och i det gemensamma elevinformationssystemet finns även möjlighet 

att markera att det finns överlämningsinformation till mottagande skola.  

8.2 Extra anpassningar och särskilt stöd 

Skollagen och gymnasieförordningen reglerar elevers rätt till extra 

anpassningar och särskilt stöd. Anordnarkommun i Göteborgsregionen ska i så 

stor utsträckning som möjligt hålla hemkommunen informerad om elevens 

progression i de fall eleven erhåller särskilt stöd som utgår från ett 

åtgärdsprogram.  

8.3 Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar under 20 år 

Ungdomar som är folkbokförda i kommunen, inte längre skolpliktiga, inte fyllt 

20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationellt program i 

gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning ingår i kommunernas 

aktivitetsansvar. Kommunen är skyldig att löpande under året hålla sig 

informerad om hur ungdomarna är sysselsatta. Inom ramen för ansvaret har 

hemkommunen också uppgiften att erbjuda de ungdomar som berörs lämpliga 

individuella åtgärder och dokumentera sina insatser på adekvat sätt.  

8.4 Regionalt elevinformationssystem 

Enligt Skollagen ska elevs hemkommun snarast meddelas när en elev börjar 

eller slutar vid en gymnasiesärskola med annan huvudman än hemkommunen. 

För att kommunerna ska kunna fullgöra sitt ansvar att rapportera 

elevförändringar, finns regiongemensamma rutiner och ett gemensamt IT-

system. Detta underlättar också för kommunerna att fullgöra sitt 

aktivitetsansvar. Med förändring avses elev som byter studieväg, årskurs, 

avbryter studierna, gör ett studieuppehåll eller ett skolbyte eller att eleven 

påtagligt avviker från normal studietakt. Även uppgifter om elevs utfärdade 
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gymnasiesärskolebevis inrapporteras till det regiongemensamma 

elevinformationssystemet enligt GR:s tidplan och principer. Rapporteringen 

kan även gå via BEDA-systemet och vidare till GR. Kommunerna förbinder sig 

att följa dessa rutiner, rapportera elevförändringar i IT-systemet och att verka 

för att fristående gymnasieskolor inom den egna kommunen gör på samma 

sätt. 

 

För att samarbetet ska fungera fullt ut krävs att skolorna och kommunerna i 

Göteborgsregionen uppfyller sina åtaganden gentemot ungdomarna och mot 

sina samarbetspartners. Varje kommun ansvarar för att utse olika behörigheter 

såsom registreringsansvarig för respektive skola, administratör/ekonom på 

kommun och handläggare och registeransvarig för det kommunala 

aktivitetsansvaret, det vill säga de som för skola och kommun svarar för 

rapporteringen till det regionala IT-systemet. Information om utsedda 

kontaktpersoner ska rapporteras till Gymnasieantagningen via mail. Se även 

bilaga 4. 

8.5 Uppföljning 

Lokal uppföljning 

Medlemskommunernas egna uppföljningar och sammanställningar av resultat 

och kvalitet utgör ett viktigt underlag. Dessa ska på ett enkelt sätt kunna nås av 

samtliga medlemskommuner, till exempel via webbaserad publicering. 

 

Regional uppföljning 

Detta avtal utvärderas och följs upp regelbundet och resultatet presenteras 

fortlöpande. Om Utbildningsgruppen bedömer att kvalitetsbrister finns i någon 

del av det utbildningsutbud som avtalet omfattar, förbinder sig den aktuella 

kommunen att ge Utbildningsgruppen möjlighet att redovisa sin ståndpunkt. 

Om kommunen håller med om kvalitetsbristen ska kommunen redovisa vilka 

åtgärder som görs för att åtgärda problemet.  

 

9. Ekonomiska förutsättningar 

9.1 Prislista för interkommunal ersättning 

Gemensam modell 

Interkommunal ersättning för utbildningar som ingår i avtalet betalas i 

enlighet med en gemensam modell och en överenskommen prislista, som utgör 

en bilaga till detta avtal. Prislistan löper kalenderårsvis och revideras årligen i 

samband med att utbildningsutbudet revideras.  
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Avstämningsdatum 

Den interkommunala ersättningen erläggs efter fakturering med utgångspunkt 

i månadsvis avstämning den 15 dagen i månaden. Underlag från avstämning 

hämtas från det regionala elevinformationssystemet. Ersättning för juli och 

augusti månad korrigeras i enlighet med elevens hemkommun och 

skolplacering per den 15:e september, vilket gäller samtliga årskurser.   

 

10. Reglering av IKE för vissa delar av utbildningarna 

10.1 Extra anpassningar och särskilt stöd – extra IKE 

Grundregeln är att kostnader för extra anpassningar och särskilt stöd ingår i 

den överenskomna interkommunala ersättningen för utbildningar som 

omfattas av avtalet. I mycket speciella situationer och utifrån enskild elevs 

särskilda behov kan hemkommun och anordnarkommun i undantagsfall 

komma överens om extra IKE. Detta ska endast gälla vid synnerliga skäl. 

10.2 Utökat program 

Anordnarkommun som erbjuder utökat program och beviljar enskild elev 

sådan utökning tar på sig samtliga kostnader för utökningen av programmet till 

exempel för utökad garanterad rätt till undervisningstid.  

10.3 Reducerat program 

Hemkommunen ersätter anordnarkommunen för det pris som gäller för det 

program där en elev antas, även om eleven följer ett reducerat program enligt 

sin individuella studieplan och inom ett åtgärdsprogram. Om reduceringen 

omfattar 50 % eller mer av utbildningen ska anordnarkommunen kontakta 

hemkommunen och löpande hålla den informerad om elevens progression.  

10.4 Förlängd undervisning 

Grundregeln är att hemkommunen ersätter anordnarkommunen för utbildning 

under fyra år för ett fullständigt gymnasiesärskoleprogram. Om eleven 

genomför ett reducerat program eller om det med hänsyn till elevens 

förutsättningar i övrigt finns särskilda skäl till förlängd undervisning kan 

hemkommunen och anordnarkommunen senast 1 april det fjärde året avtala 

om extra IKE för förlängd undervisning. Om det finns synnerliga skäl kan 

överläggning inledas även efter 1 april. Varje kommun utser person/er som 

äger rätt att sluta avtal om ersättning för förlängd undervisning och informerar 

övriga kommuner om vem/vilka dessa är. I normalfallet bygger ett avtal om 

extra IKE på pris per poäng i förhållande till programpriset.  
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10.5 Nationellt godkänd idrottsutbildning 

Extra kostnader för nationellt godkänd idrottsutbildning utgår inom 

Göteborgsregionen med ett schablonbelopp med bas i SKR:s 

rekommendationer samt index. Beloppet framgår av prislistan för 

interkommunal ersättning och kan revideras över tid. 

10.6 Yrkesintroduktion (IMY) 

En elev kan också gå ett yrkesintroduktionsprogram i gymnasieskolan. 

Ersättningen regleras då enligt avtalet för gymnasieskolan om det är en 

utbildning utformad för en grupp elever. Det ersätts då dels med det pris som 

gäller för det yrkesprogram som ligger närmast detta, dels för den del som 

avser det stöd som eleven behöver för att genomföra sin studieplan. För den 

sistnämnda delen finns i normalfallet ett schablonbelopp som anges i den 

interkommunala prislistan. Se vidare samverkansavtal för gymnasieskolan 

2023/2024 – 2026/2027. 

10.7 Ersättning för modersmålsundervisning 

Ersättning för modersmålsundervisning och studiehandledning ingår i den 

interkommunala ersättningen. 

10.8 Särskild utredning om elevs tillhörighet till 

gymnasiesärskolan 

Om det uppmärksammas att en elev som antagits till utbildning/placerats på 

utbildning inom gymnasieskolan, kan höra till gymnasiesärskolans målgrupp 

ska hemkommunen skyndsamt informeras om detta. Hemkommunen ska 

skyndsamt se till att en målgruppsutredning görs. Den ska innehålla 

pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Hemkommunen 

kan välja vem som ska göra utredningen. Om hemkommunen gör utredningen 

tar hemkommunen sina faktiska kostnader. Om hemkommunen avtalar med 

anordnarkommunen att göra utredningen ersätter hemkommunen 

anordnarkommunen för denna kostnad med anordnarkommunen faktiska 

kostnader.  

10.9 Investeringar 

Anordnande kommun ansvarar för investeringar i verksamheten. 

10.10 Ansvarsförsäkring 

Anordnarkommun tecknar även ansvarsförsäkring för elev som kommunen får 

interkommunal ersättning för.  
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10.11 Resor  

Hemkommunen svarar för kostnaden för skolskjuts genom dagliga resor 

mellan bostad och skola eller för eventuellt inackorderingstillägg. Med det 

menas en resa direkt från bostaden till skolan och en resa direkt från skolan till 

bostaden per skoldag. Kostnader för utbildning förlagd på annan plats eller 

annan tid än ordinarie skoltid bekostas av anordnarkommunen. Det kan till 

exempel vara vid arbetsplatsförlagt lärande och under kvällstid 

Hantering av skolkort eller motsvarande regleras utanför detta avtal. 

 

Detta samverkansavtal gör det möjligt att organisera gymnasiesärskola, så att 

ingen elev blir tvungen att bo utanför det egna hemmet på grund av skolgång. 

Det betyder också att eleven får en kommunikationsmässigt ändamålsenlig 

skolgång. Regelverk om stöd och service för funktionshindrade kan även vara 

relevant men regleras inte via detta avtal.   

11. Idé- och erfarenhetsutbyte för 

gymnasiesärskolans personal 

Göteborgsregionens samlade kompetens på utbildningsområdet tas tillvara 

genom ett intensivt idé- och erfarenhetsutbyte på olika nivåer i GR:s regi. Inom 

gymnasiesärskolan kan det till exempel röra sig om gemensam kompetens- och 

projektutveckling, utvecklingsarbete, erfarenhetsutbyte i regionala nätverk, 

kvalitetsfrågor, ledarskap, avbrottsprevention, digitalisering, 

omvärldsbevakning och lobbyverksamhet.  

12. Formalia 

12.1 Avtalstid 

Avtalet avser verksamheten 2023/2024 – 2026/2027 med möjlighet att 

komplettera avtalet årligen. Beslutat om kompletteringar som tas av 

Utbildningschefsnätverket och Utbildningsgruppen ska läggas ut på GR:s 

webbplats som bilagor till huvudavtalet.  

En elevs rätt att fullfölja påbörjad utbildning gäller även efter avtalsperiodens 

slut. 

12.2 Tvister 

Tvist i anledning av detta avtal ska i första hand lösas genom lokala 

förhandlingar. Om parterna inte kommer överens sker medling genom GR. 

12.3 Force majeure 

Om fullgörande av åtagande från anordnande kommuns sida förhindras av 

omständigheter som kommunen inte kan råda över som arbetskonflikt, 
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eldsvåda, krig m.m. är den anordnande kommunen inte ansvarig för skada eller 

förlust som därigenom kan uppkomma för motparten.  

12.4 Godkännande 

Detta avtal ska efter godkännande i kommunen, undertecknat och tillsammans 

med kopia av beslut i nämnd/styrelse vara GR tillhanda senast 31 augusti 2022. 

 

 

Ingående parters beslut 

 

För Ale kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 

 

För Alingsås kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 

 

 

För Göteborgs kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 
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För Härrydas kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 

 

 

För Kungsbacka kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 

 

 

För Kungälvs kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 
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För Lerums kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 

 

 

För Lilla Edets kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 

 

 

För Mölndals kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 
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För Partille kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 

 

För Steunungsunds kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 

 

 

För Tjörns kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 
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För Öckerö kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 
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Samverkansavtal för gymnasiesärskola Bilaga 1 Bakgrund 

och motiv 

2022-02-25 

 

Bakgrund och motiv 

1. Syfte med samarbetet 

GR:s Utbildningsgrupp har sedan GR bildades 1995 verkat för ett fördjupat 

samarbete på skol- och utbildningsområdet medlemskommunerna emellan. 

Med fokus på barns och ungdomars behov, förutsättningar och önskemål har 

steg i denna riktning tagits. Inför avtalsåren 2002/2003–2005/2006 

fördjupades samarbetet, vilket gav möjligheter att på regional nivå utveckla 

gymnasieskolans utbildningsutbud, dels gällande samlade volymer, dels 

avseende kvaliteten på utbudet. Satsningar har gjorts för att optimera de 

resurser som avsatts för gymnasieutbildning i regionen. Ett unikt utbud av 

utbildningar erbjuds eleverna, vilket medverkar till att öka Göteborgsregionens 

attraktions- och konkurrenskraft. Få elever behöver söka sig utanför regionen 

för att få sina utbildningsbehov tillgodosedda.  

 

Samverkansavtalet för gymnasieskolan innehåller regionala styrinstrument 

kopplade till elevens fria val. Dessa är till exempel statistik, information, data 

om elevers preferenser vid val, uppföljning och utvärdering, men också via de 

informationskanaler kring studie- och yrkesvägledning som är uppbyggda på 

GR. Avtalet är ett strategiskt styrdokument för GR:s Utbildningsgrupp, 

utvecklat inom ramen för det frivilliga samarbetet utan att större 

administrativa resurser har skapats och utan att ytterligare arbetsgivaransvar 

har behövt tas av GR. Strukturen är väl känd och helt accepterad av ledande 

politiker och tjänstemän på utbildningsområdet i GR. 

 

2. Ett öppet utbildningslandskap med ett unikt utbildningsutbud 

Alla ungdomar kan söka en utbildningsplats på en fristående skola oavsett var i 

landet skolan bedriver sin verksamhet. År 2000 fattade GR:s 

medlemskommuner beslut om att på samma sätt också öppna upp de 

kommunala gymnasieskolorna. För ungdomarna spelar det inte någon roll vem 

som äger och driver verksamheten. Den kan vara kommunal eller fristående. 

Ungdomarna kan välja utbildning vid drygt 70 gymnasieskolor inom 

Göteborgsregionen. Andra fördelar med det öppna utbildningslandskapet är att 

jämförelser skolor emellan ökar. Man lär av varandra och reflekterar runt 

frågor som handlar om bemötande av elever, utbildningars innehåll, form, 

kvalitet och kostnad. Detta driver på kvalitetsutvecklingen. Nya mötesplatser 

skapas och segregationen kan minskas.  

Enligt gymnasieförordningen ska kommunerna bidra till att eleverna får sina 

förstahandsval tillgodosedda. Andelen har stadigt ökat sedan ”frisöket” 
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Samverkansavtal för gymnasiesärskola Bilaga 1 Bakgrund 

och motiv 

 

 

   

 

infördes i Göteborgsregionen. Samtidigt har antalet lediga platser minskat 

genom en bättre samordning av det totala antalet utbildningsplatser.  

3. Regionalpolitiska utbildningsmål 

Samarbetet på gymnasieområdet harmonierar väl med de av 

Utbildningsgruppen föreslagna, av Förbundsstyrelsen år 2001 fastställda 

regionalpolitiska utbildningsmålen, där det bland annat formulerades ett mål 

för samverkan inom gymnasieskolan enligt följande; 

 

”Den bärande och grundläggande visionen för Göteborgsregionen som 

kunskapsregion är att den studerandes behov och önskemål sätts i främsta 

rummet. Den som studerar ska har stor frihet att, i progressiva och spännande 

lärmiljöer av mycket god standard, utveckla sina kunskaper och insikter, utan 

hänsyn till begränsningar av till exempel geografisk, administrativ, social och 

kulturell art”.  

 

Utbildningsgruppens styrdokument verkar i denna riktning. 
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 Tidsplan för arbetet med antagningen till gymnasiesärskolan  

Samverkansavtal för gymnasiesärskola Bilaga 2 Tidsplan för 

antagning till gymnasiesärskola 

 2022-02-25 

 

 

Tidsplan för arbetet med 
antagningen till 
gymnasiesärskolan   

Nedan visas viktiga gemensamma datum som gäller under 

antagningsåret. Som inloggad i antagningssystemet finns ytterligare 

datum för arbetsuppgifter som behövs för genomförande av 

antagningen. I antagningssystemet kan användare utifrån sin roll och 

behörighet se sina arbetsuppgifter under antagningsåret. Exempel 

från 2021. 

 

2021-10-01 00:00 Antagningsåret startar Föregående års antagning och elever 
har gallrats ur antagningssystemet 
databas. Nytt antagningsår startar. 

2021-10-28 16:00 Elevuppgifter inlästa Grundsärskolornas elevuppgifter (åk 
9) ska vara överförda till 
antagningssystemet. 

2021-11-02 08:00 indra2.se - information och 
utbildningskatalog 

Gymnasiesärskolornas publicerade 
utbildningsutbud för antagningsåret 
2022 visas och är offentligt för 
allmänhet och elev. 
Utbildningsutbudet kan komma att 
justeras en tid framöver men ska vara 
fullständigt uppdaterat då 
elevinloggningen och gymnasievalet 
öppnar. 

2021-12-07 08:00 Gymnasievalet öppnar Ansökningsperioden för 
gymnasievalet startar.  

2022-03-11 12:00 Ansökan stänger för studie- 
och yrkesvägledare 

Sista dag för studie- och 
yrkesvägledare att registrera ansökan 
innan preliminärantagningen. 
Ansökan stänger kl 12:00. 

2022-03-22 12:00 Antagningsarbete startar – 
preliminärantagning 
 
 

Då antagningsarbetet pågår är 
tillgängligheten till 
antagningssystemets funktioner 
begränsad men man kan fortfarande 
nå viss information på 
indra2.se/admin 

2022-04-07 10:00 Preliminärantagningen är 
klar 

Den preliminära antagningen till 
Göteborgsregionens gymnasieskolor 
är klar. 
Det sker ingen preliminärantagning 
till Gymnasiesärskolan. 
 
Gymnasievalet öppnar och studie- 
och yrkesvägledare kan fortsätta 
registrera elevers ansökan. 
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 Tidsplan för arbetet med antagningen till gymnasiesärskolan  

Samverkansavtal för gymnasiesärskola Bilaga 2 Tidsplan för 

antagning till gymnasiesärskola 

 2022-02-25 

 

 

2022-05-02 16:00 Sista dag för intresseanmälan till 
vissa introduktionsprogram i 
Göteborg  

Sista dag för studie- och 
yrkesvägledare att hjälpa elever att 
registrera intresseanmälan till vissa 
introduktionsprogram på 
kommunala skolor i Göteborg. Det 
gäller individuellt alternativ, 
yrkesintroduktion för enskild elev. 

2022-05-16 16:00 Sista dag att lägga ned utbildning Sista dag för gymnasiesärskolor att 
ändra sitt utbildningsutbud inför 
slutantagningen, både att lägga ned 
och starta utbildning. Detta för att 
elever ska hinna informeras och 
eventuellt göra ändringar innan 
ansökan stänger inför 
slutantagningen. Sista dag att justera 
antalet platser på 
gymnasieutbildning är den 10 juni kl. 
12:00 

2022-06-01 16:00 Gymnasievalet stänger för 
studie- och yrkesvägledare 

Möjligheten att registrera 
gymnasieval till gymnasiesärskolan i 
Göteborgsregionen stänger. 
Undantaget introduktionsprogram 
för enskild på kommunala 
gymnasieskolor i Göteborg som 
stängde den 2 maj. 

2022-06-09 12:00 Slutbetyg ska vara överförda till 
Indra 

Åk 9-elevernas slutbetyg ska vara 
överförda till antagningssystemet 
Indra SÄR-läge. 

2022-06-10 12:00 Antagningsarbete startar – 
Slutantagning 
 
 

Då antagningsarbetet pågår är 
tillgängligheten till Indras funktioner 
begränsad men man kan fortfarande 
nå viss information på 
indra2.se/admin.  

2022-06-23 10:00 Slutantagningen är klar Slutantagningen till 
Göteborgsregionens 
gymnasiesärskolor är klar.  

2022-09-08 16:00 Reservantagning avslutad 
 
 

Reservantagningen till 
Göteborgsregionens samtliga 
gymnasieskolor avslutas.  

2022-09-30 23:59 Antagningsåret är avslutat Antagningssystemets databas gallras 
på årets sökande elever och 
antagningsinformation, inga sådana 
uppgifter kan tas ut efter det. Nytt 
antagningsår startar den  
1 oktober. 
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Samverkansavtal för gymnasiesärskola Bilaga 3 Regionalt 

samråd om utbud 

2022-02-25 

 

 

Tidplan regionalt samråd om 
utbud – planering och 
dimensionering 
I bilagan finns tidplanen för GR:s regionala samråd om kommande års utbud i 

gymnasiesärskolan. Samverkansavtalet är huvuddokument och beskriver 

förutsättningarna i övrigt. 

 

Datum    Aktivitet    Ansvar 

1:a april året innan start  Förslag till utbud och platser Utbildningschefer 

     till GR       

 

april     GR:s samråd   Utbildningschefer 

     om utbud 

      

april     Information    Gymnasienätverk 

     via GR    FRIST-gruppen 

          Särskolenätverk

    

april     GR:s samråd om utbud  Utbildningsgrupp 

 

april-juni    Förslag/beslut IKE  Gymnasie- 

ekonomer 

Utbildningschefer 

          Utbildningsgrupp 

 

juni-september   Underlag till information Kommun/skola 

     om utbud till GR 

 

september    Regional information 

     om utbudet via GR:s  

     utbudskatalog   GR 

 

oktober och vidare Vägledningsarbete  Kommun/GR 

 

oktober GR:s samråd: avstämning av 

 antagningen och planering för 

 utbud och platser nästa år Utbildningschefer 

 

november-januari Öppet hus    Kommun/skola 
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Samverkansavtal för gymnasiesärskola Bilaga 3 Regionalt 

samråd om utbud 

  

   

 

december och vidare Enligt tidsplan för antagning GR/kommun 

till gymnasiesärskola 

 Se bilaga 2.  
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Samverkansavtal för gymnasiesärskola Bilaga 4 

Elevavstämning 

2022-02-25 

 

Gemensamt regelverk för 
elevavstämning 

Inom Göteborgsregionen finns ett gemensamt regelverk för 

elevavstämning. Det bygger på en gemensam upplysningsskyldighet 

från skolorna till hemkommun. Utbildningschefsnätverket fattade 

beslut om regelverket 2016-06-17 och har därefter reviderat 

innehållet. 

1. Månadsavstämning förutsätter korrekt elevunderlag. När en elev är 

inskriven på flera skolor samtidigt kommer den inte med i 

månadsavstämningen för aktuell månad. Ansvariga skolhuvudmän 

löser konflikten och elevens hemkommun hålls underrättad. 

2. Den dag som är elevens sista schemalagda dag på avlämnande skola, är 

slutdatum. 

3. Den dag som är elevens första schemalagda dag på mottagande skola, 

är startdatum. 

4. Information till ELIN kan av gymnasieskola/gymnasiesärskola lämnas 

på fyra olika sätt: 

a. Daglig automatisk överföring av utbildningshändelser (avbrott, 

antagen, studievägsbyten, förlängd studietid) från sitt 

elevregistreringssystem till IT-systemet genom den utökade CSN-

filen, nedan kallad ELIN-fil. Detta rapporteringssätt förordas 

eftersom det säkerställer daglig rapportering. 

b. Finns ingen automatisk överföring, skall ELIN-filen läsas in i IT-

systemet så fort en utbildningshändelse har uppkommit. 

c. Finns ingen möjlighet till att skapa en ELIN-fil, men skolan kan 

skapa en CSN-fil, skall CSN-filen läsas över och kompletteras 

manuellt med de fält som finns i ELIN-filen så fort 

utbildningshändelsen uppkommit. 

d. Finns ingen möjlighet att skapa en ELIN-fil eller en CSN-fil skall 

utbildningshändelsen registreras manuellt i IT-systemet när 

utbildningshändelsen har uppkommit. 

5. Korrekt elevunderlag förutsätter att gymnasieskola/gymnasiesärskola 

varje läsår rapporterar in samtliga elever till ELIN, oavsett årskurs. På 

så sätt säkerställs gymnasieskolans/gymnasiesärskolans rapportering 

om att elev påbörjat utbildning efter sommaren, att elev byter årskurs 

och att ungdom som inte påbörjar utbildning faller inom ramen för det 

kommunala aktivitetsansvaret. 

6. Avstämningsdag sker per den 15e varje månad, inklusive 

sommarmånaderna. Om avstämningsdag infaller på icke schemalagd 

dag anses eleven inskriven på avlämnande skola. 
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Samverkansavtal för gymnasiesärskola Bilaga 4 

Elevavstämning 

 

 

   

 

7. Elev som har uppehåll i sina studier, där uppehållet inte innebär 

studier på Svenska skolan utomlands, omfattas av det kommunala 

aktivitetsansvaret. Vid planerat uppehåll har skolan dialog med eleven 

fram till dess att eleven är åter. Skolan kan välja att antingen registrera 

avbrott, skolbyte eller planerat uppehåll. 

8. Uppgift om examen och studiebevis hämtas från nationell databas. 

Gymnasieskola/gymnasiesärskola ansvarar för att information som inte 

kan hämtas nationellt i stället registreras i ELIN. Det gäller 

examen/studiebevis för elev äldre än 20 år samt elev med tillfälligt 

personnummer, gymnasiesärskolebevis, samt IB-diplom. 

9. Gymnasiesärskolebevis ska läsas över om det är aktuellt. 

10. Gymnasiebetyg och kopia på betygskatalogen kan läsas över till IT-

systemet när elev lämnar gymnasieskolan, det vill säga vid avbrott, 

skolbyte, studiebevis eller gymnasieintyg. ELIN är ingen betygsdatabas, 

men en kopia kan underlätta för det kommunala aktivitetsansvaret i 

arbetet med att erbjuda rätt åtgärd för ungdom utan examen. 

 

 

Principer som regleras i Skollagen och är särskilt tillämpbara i ELIN 

Hemkommunen ansvar för uppföljning och rapportering inom ramen för det 

kommunala uppföljningsansvaret. (regleras i Skollagen 29 kap 9 §) 
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Tidplan- mottagande och antagning till nationellt program inom 

gymnasiesärskolan på Alströmergymnasiet 

 

September Inbjudan till besöksdag skickas till 

grundsärskolornas SYV i hemkommunen samt 

kranskommunerna. 

 

Oktober   Besöksdag på gymnasiesärskolan. 

 

November   Öppet hus på gymnasiesärskolan. 

 

December-januari  Elever gör praktik på skolan. 

 

Februari    Sista datum för ansökan till gymnasiesärskolan. 

 

Mars- maj Möjlighet för elever att göra ytterligare praktik samt 

komma på besök.  

 

Juni-juli Antagningsbesked lämnas.  

 

 

Tidplanen kan justeras utifrån att handlingar inte inkommer från avlämnande 

skola i tid. Det kan t. ex röra sig om sena ansökningar eller att handlingar som 

styrker målgruppstillhörigheten inte inkommit i tid. 
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Bilaga Göteborg ÅRSHJUL 
Mottagning och planeringsgruppen 

 

 

MÅNAD AKTIVITET 
AUGUSTI 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

• Informationsbrev om praktik på gymnasiesärskolan skickas till SYV- 
grundsär 
 
 

• Genomgång av klasslistor med elever mottagna i grundsär (IST-listor) 
med SYV-grundsär  

SEPTEMBER  
• Mottagningsteamets specialpedagog besöker elever åk 9 på 

grundsärskolor i Göteborg och kranskommuner  
 

 
• Informationsmöte om gymnasiesärskolan för åk 9 grundsär 

 
• Kontakt med grundsärskolor kring pedagogiska bedömningar som inte 

inkommit eller behöver kompletteras inför praktik 
 

• Läser pedagogiska bedömningar inför praktik 
 

• Medgivande skickas till grundskoleförvaltningen för att få ut 

bedömningar som låg till grund för mottagande i grundsär. 
 

• Grundsärelever bokas in på praktik. SYV-grundsär och 
mottagningsteam GS samarbetar  

 
 
 

 

     

OKTOBER 

 
 

• Deltar på Gymnasiedagarna  
 

• Öppet-Hus för åk 9 på skolor med individuellt program samt Stora 
Holm GS.  
 

• Burgården GS erbjuder individuella studiebesök istället för öppet-hus.  
 

• Inkommande praktik på GS skolor (v. 43-50 + v. 4-5) 
 

 
 

NOVEMBER  
• Deltar på GRs ”fjärde dagen” 

 

 
• Regelbundna möten med SYV-grundsär. Genomgång av 

praktikomdömen efter praktik. 
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DECEMBER  

 
 

JANUARI 

 

 
• Inkommande praktik – extra veckor 4-5 

 

FEBRUARI  
• Administrerar ansökan om skolskjuts 

 

• Administrerar ansökningar – registrera i INDRA 
 

• Möte med elever som är nyutredda. 
 

• Följer upp elever där ansökan saknas 
 

• Statistik över ansökningar 

 
 

MARS 
 

 
 

 
 

 

 
• Förberedelser för antagning på individuella program 

 

• Stämma av mot INDRA 
 

• Informationsbrev till vårdnadshavare ÅK 8  
 

• Vägledning av elever som inte får sitt förstahandsval 

APRIL  
 

• Mottagning och antagningskonferens inkommande elever HT 
 

 

MAJ 

 

 

 
• Mottagnings och antagningskonferens inkommande elever HT 

 

JUNI  
• Ta fram namn på elever åk 9 & 10 grundsär (IST).  

 

JULI  
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2021-12-21 

Bilaga Kungsbacka Informationscykel – tidplan 
 

Kungsbacka kommun följer den tidsplan som GR sätter för när beslut ska vara fattade och 

nödvändiga åtgärder ska vara vidtagna. I april året innan informera kommunen GR om kommande 

utbud på gymnasiesärskolans nationella program. 

Augusti/september: Vägledningsarbetet inleds med att SYV presenterar sig för eleverna med ett kort 
bildspel i början på terminsstart. 
SYV deltar på föräldramöte i grundsärskolan för att informera om gymnasievalet. Vårdnadshavare till 

elever i årskurs 8 och 9 bjuds in (inklusive vårdnadshavare till integrerade elever). 

Oktober - december: Praktikperiod på gymnasiesärskolans nationella program. Ansvarig på 

avlämnande skola lämnar en kort skriftlig information om eleven utifrån ett formulär. Informationen 

skickas till samordnare på Elof Lindälvs gymnasium. 

November: Minimässa för gymnasiesärskolans blivande elever och vårdnadshavare. 

Öppet hus på gymnasiesärskolan. 

Januari: Kartläggningsmöte inför antagningen. Utvecklingsledare särskolan kallar SYV och 

representanter från gymnasiesärskolan. 

Öppet hus på gymnasiesärskolan. 

Februari: Sista datum för ansökan till gymnasiesärskolan. Vid behov kan ansökan göras senare. 

SYV genomför avstämningssamtal med elever och vårdnadshavare/mentorer inför ansökan till 

gymnasiesärskolan. 

Mars/April: Antagningsmöte, utvecklingsledare kallar SYV och representanter på gymnasiesärskolan. 

Beslut om mottagande och beslut om att elev mottas på sökt program tas. 

Maj/Juni: Mottagningssamtal på Elof Lindälvs gymnasiesärskola. Vårdnadshavare och elev bjuds in. 

 

Rutiner för urval till nationellt program på gymnasiesärskolan  
 

Under årskurs 8 får Studie- och yrkesvägledare en bild av elevens intresse som sedan matchas mot de 
utbildningar som finns att tillgå. Efter genomförd praktik får eleven lämna ett utlåtande om hur hen 
upplevt praktiken och programmet, detta sker muntligt och skriftligt.  

  
Förutsättningar och förmågor för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Under elevens praktik 
gör yrkeslärarna på gymnasiesärskolan en bedömning av elevens förutsättningar att klara 
utbildningen och förutsättningar att få ett arbete inom branschen.  

  
Elevens förkunskaper framkommer i samtal med Studie- och yrkesvägledare och pedagoger både på 
grundsärskolan och på gymnasiesärskolan samt i kontakt med vårdnadshavare.  

  
I utredningen tas också hänsyn till elevens möjligheter att ta sig till skolan beroende på avstånd 
och/eller andra funktionsnedsättningar som begränsar i förutsättningar att klara av resor utanför 
kommunen.  
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Sid 1 (1) 

Datum: 2022-02-25 

 

 

Sid 1 (1) 

Dnr: XXXXXXX 

Datum: 2022-02-25 

 

 

Bilaga Kungälv Tidsplan för mottagande och antagning till nationellt 

program inom gymnasiesärskolan på Trekungagymnasiet 

 

Gemensamma aktiviteter planerade under året 

September 

• Inbjudan till Öppet Hus skickas till grundsärskolornas SYV i hemkommunen 

samt i kranskommunerna 

• Öppet hus för grundskoleelever, skolpersonal och vårdnadshavare 

November  

• Deltagande på gymnasiesärskolemässan 4:e Dagen  

• Informationsmöte för föräldrar till potentiella nya elever 

December 

• Öppet hus för grundskoleelever, skolpersonal och vårdnadshavare 

 

Individuella aktiviteter löpande under året  

November -Juni 

• Kontakt med grundsärskolor för att boka in praktik för elever 

• Enskilda samtal/möten med vårdnadshavare och potentiella elever 

• Inhämtande av pedagogisk bedömning och mottagningsbevis (så snart 

eleven bestämt sig för Trekungagymnasiet) 

• Pedagogisk överlämning grundsärskola till gymnasiesärskola (så snart eleven 

bestämt sig för Trekungagymnasiet) 

Juni  

• Sista dag för ansökan till gymnasiesärskolan i antagningssystemet Indra 
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Frejagymnasiet  2022-01-26 

 

Bilaga Mölndal Tidplan för mottagande och antagning till 

individuellt/nationellt program inom gymnasiesärskolan på 

Frejagymnasiet 

 

 

Augusti/September: information från SYV om vilka elever som är på gång inför 

nästa läsår. Skolan tar emot föräldrar för enskilda besök på skolan. Inbjudan till 

Öppet hus (nationellt program) och Öppen skola (individuellt program) via hemsidan 

och genom syv. 

September/ Oktober: 

Vi får information samt pedagogiska omdömen till de vilka elever som troligen 

kommer till oss genom studie- och yrkesvägledare.  

 

Oktober-Januari:  

”Prova på”-period på de nationella programmen. Kan även förekomma enstaka 

praktikdagar på det individuella programmet.  

Samordnare och specialpedagog från det Individuella programmet är ute och 

besöker kommande elever som ska börja och påbörjar arbetet med mottagandet 

inför höstterminen. 

November:  

Gymnasiesärskolemässan Fjärde dagen. Öppet hus NP och Öppen skola IP på 

Frejagymnasiet. 

December/Januari:  

Kan även vara ett öppet hus till på NP.  

Syv har samtal med elever och vårdnadshavare inför valet. 

 

Februari: Sista datum för ansökan till gymnasiesärskolan. Vid behov kan ansökan 

göras senare om man skrivs in sent i särskolan eller att handlingarna som styrker 

målgruppstillhörighet inte inkommit i tid.  
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Frejagymnasiet  2022-01-26 

 

 

 

Februari-April:  

 

Mentor och ev specialpedagog åker och besöker elever, Vi kallar elev till ev 

inskolning under vt 

Praktik/ inskolning av nya elever i tänkta klasser 

 

Mars/April Antagningsprocess på skolan 

 

Maj/juni: Antagningsbesked lämnas. Elev och vårdnadshavare kallas till ett 

informationsmöte på skolan. 

 

SYV-arbete inför gymnasievalet: 

 

SYV är ute på grundsärskolorna och träffar eleverna och har lektioner både i åk.8 

och 9. De får då ett bra underlag för vilka intressen, förutsättningar och förmågor 

eleverna har. 

Under åk.8 kallas elev och vårdnadshavare till ett enskilt informationssamtal med 

SYV om gymnasiesärskolan. I slutet av åk.8 eller början av åk.9 lämnar eleverna in 

önskemål om vilka skolor de vill ”prova på”. 

Inför valet kallas vårdnadshavare och elev till ett enskilt möte med SYV. Där de 

diskuterar hur ”prova på dagarna” har varit och gör valet tillsammans. 
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 2022-01-26 

   
            Partille Gymnasiesärskola 
 

 

 
   
   
Postadress: Partille kommun, 433 82  Partille 
Besöksadress: Gamla Kronvägen 34 

 

E-post: utbildningsforvaltningen@partille.se 
Telefon: 031-792 10 00 
 

Webbplats: www.partille.se 

 

 

Bilaga Partille Tidplan-mottagande och antagning till gymnasiesärskolan i 

Partille 

 

Augusti/September: information från SYV om vilka som är på gång. Tar emot föräldrar för 

besök på skolan. Skickar ut inbjudan till Öppet hus (nationellt program) och Öppen skola 

(individuellt program) 

Oktober-Januari: ”Prova på” period på de nationella programmen. Kan även förekomma 

praktik på det individuella programmet. Personal från det Individuella programmet är ute och 

besöker elever som ska börja. 

November: Gymnasiesärskolemässan Fjärde dagen. Öppet hus och Öppen skola på 

Frejagymnasiet. 

December/Januari: Kartläggning inför antagningen. Kan även vara ett öppet hus till. Syv har 

samtal med elever och vårdnadshavare inför valet. 

Februari: Sista datum för ansökan till gymnasiesärskolan. Vid behov kan ansökan göras 

senare om man skrivs in sent i särskolan eller att handlingarna som styrker 

målgruppstillhörighet inte inkommit i tid. 

Mars/april: Antagningsmöte 

Maj/juni: Antagningsbesked lämnas. Elev och vårdnadshavare kallas till ett 

informationsmöte. 

 

SYV är ute på grundsärskolorna och träffar eleverna och har lektioner både i åk.8 och 9. De 

får då ett bra underlag för vilka intressen, förutsättningar och förmågor eleverna har.  

Under åk.8 kallas elev och vårdnadshavare till ett enskilt informationssamtal med SYV om 

gymnasiesärskolan. I slutet av åk.8 eller början av åk.9 lämnar eleverna in önskemål om vilka 

skolor de vill ”prova på”.  

Inför valet kallas vårdnadshavare och elev till ett enskilt möte med SYV. Där de diskuterar 

hur ”prova på dagarna” har varit och gör valet tillsammans. 
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Bilaga Stenungsund Mottagning gymnasiesärskola Nösnäsgymnasiet 

När Vad Vilka 

HT (innan aktuellt läsår) GYS deltar på Fjärde dagen 
(mässa i Göteborg samt Öppet 
Hus på Nösnäs 

Samordnare och elever från GYS  

HT (innan aktuellt läsår) Kontakt med närliggande 
grundsärskolor för att hämta 
information om aktuella elever. 

SYV från GYS 

HT-VT (innan aktuellt läsår) 
löpande vid förfrågningar 

Informera och kartläggning om 
elevens önskemål och behov. 
Erbjuda skuggning (på GYS och 
därefter program) 

Elev, vårdnadshavare & samordnare 
från GYS. Eventuellt personal från 
grundskolan. 

HT-VT (innan aktuellt läsår) 
löpande vid förfrågningar 

Information om intresse till 
mottagande program på 
gymnasiet 

Samordnare från GYS lämnar 
information till rektor för GYS och 
rektor på mottagande program. 

HT-VT (tidigt) Planering – ny elev, studieplan, 
möjlig skolgång. 

Samordnare från GYS, SYV & lärare 
från aktuellt program. Samordnare 
informerar rektorer. 

VT Ansökan till GYS på Nösnäsgymnasiet ska vara gjord senast när gymnasieantagningen stänger för 
SYV i mars. För att säkerställa att platser finns på mottagande program. 

VT efter beslut om mottagande (mitten av april): 

VT innan skolstart (mitten 
av april) 

Brev med mottagningsbesked 
och välkomnande till elev. 

Samordnare för GYS skickar ett 
antagningsbrev med svarskrav 

VT (april-juni) Pedagogisk överlämning från 
grundskolan och planering av 
kommande 
elevbesök/skuggningar.  

Specialpedagog, samordnare GYS, 
ämneslärare och rektor från GYS 
samt yrkeslärare från aktuellt 
program.  

HT innan skolstart Information & uppdatering om 
ny elever GYS som samläser i 
nationellt program 

Samordnare GYS skickar information 
alla undervisande lärare. 

HT innan skolstart 
(augusti) 

EHT – information om nya och 
gamla elever i GYS. 

Samordnare från GYS, EHT (EHT 
kallar) 

HT innan skolstart 
(augusti) 

Uppstartsmöte – vid behov Elev samt samordnare från GYS 
träffar yrkeslärare/mentor från 
aktuellt program. 

HT (v 43) Nätverksmöte – GYS. Allmän 
information. Hur arbetar man 
med elever i GYS! Se kalendariet 

Specialpedagog, samordnare från 
GYS och all undervisande personal 
 

VT  Nätverksmöte – GYS. Allmän 
information. Hur arbetar man 
med elever i GYS! Se kalendariet 

Specialpedagog, samordnare från 
GYS och all undervisande personal 
 

 



77/22 Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen 2023/2024 – 2026/2027 - KS2022/1102-2 Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen 2023/2024 – 2026/2027 : Ärende 17 - Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen 2023-2024 – 2026-2027.pdf

 

    1 (1)  

Datum   

2022-02-11   

Lärande 
Lärande, Lerums Gymnasium 

  

 

 

  

  

Postadress Besöksadress Telefon/fax Webb/e-post Org.nr 212000-1447 
Lerums Gymnasium 
443 35 Lerum  

Alingsåsvägen 9  0302-52 20 60  www.lerum.se/gymnasium Pg 3 31 43-9 
0302-52 13 37 (fax)  gymnasium@lerum.se Bg 547-6239 
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Tidplan - mottagande och antagning till nationellt program inom 

gymnasiesärskolan på Lerums gymnasium 

 

Oktober  Deltagande på Gymnasiemässa 

 

November Öppet hus på gymnasiesärskolan samt besök av 

grundskoleelever 

 

December - januari Grundskoleelever gör praktik på gymnasiet 

 

Februari  Sista ansökningsdag för gymnasievalet 

 

Mars-maj  Möjlighet att göra ytterligare praktik 

 

Juni - juli   Antagningsbesked lämnas 

 

 

 

Tidplanen kan justeras utifrån att handlingar inte inkommer från avlämnande skola i tid. 

Det kan t. ex röra sig om sena ansökningar eller att handlingar som styrker 

målgruppstillhörigheten inte inkommit i tid. 
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Justeras: 1 (2)

Förbundsstyrelsen

Protokoll 2022-05-13
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: GR, Anders Personsgatan 8

Protokollsutdrag
§ 390. Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen 

2023/2024 – 2026/2027
Diarienummer: 2022-00069

Beslut

Medlemskommunerna rekommenderas att fastställa 
samverkansavtalet för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen.

Denna protokollsparagraf justeras omedelbart. 

Sammanfattning av ärendet

Samverkansavtalet för gymnasiesärskolan revideras vart fjärde år. Inför ett nytt 
reviderat avtal har medlemskommunerna, via Utbildningschefsnätverket och 
andra nätverk för gymnasieskolan, fått uttrycka önskemål om förändringar av 
och tillägg till befintligt avtal. Revideringar som har tillkommit under gällande 
avtal har arbetats in i det nya avtalet.  

4 mars 2022 enades Utbildningschefsnätverket om att ställa sig bakom 
förslaget till samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen. 
Förslaget till nytt samverkansavtal omfattar de utbildningar som genomförs 
mellan läsåren 2023/2024 och 2026/2027.

Undertecknat avtal ska efter godkännande i respektive kommun, 
vara GR tillhanda senast 2022-08-31.  

Beslutsunderlag

Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen 2023/2024 – 
2026/2027 inklusive bilagor.

Skickas till 

Medlemskommunerna

Vid protokollet:

Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare

S
ig

na
tu

re
 re

fe
re

nc
e:

 3
d1

9f
ed

7-
fa

2a
-4

a3
3-

a7
46

-c
fa

6f
70

a8
5a

d



77/22 Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen 2023/2024 – 2026/2027 - KS2022/1102-2 Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen 2023/2024 – 2026/2027 : Protokollsutdrag § 390.pdf

Justeras: 2 (2)

Förbundsstyrelsen

Protokoll 2022-05-13
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: GR, Anders Personsgatan 8

Justeras:

Axel Josefson 
Ordförande
 
Miguel Odhner 
Justerare
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Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Ordförande förbundsstyrelsen: Axel Josefson 3e vice ordförande förbundsstyrelsen: Miguel Odhner
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Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.

Signed by: Axel Josefson
Date: 2022-05-14 08:51:30
BankID refno:  a33f4db6-f307-45e3-85b0-704078564df4

Signed by: MIGUEL ODHNER
Date: 2022-05-17 13:18:39
BankID refno:  e11e7439-ac80-4489-93ac-bf37cf2c2aed


	Utskottet för Bildning och lärande (2022-09-06)
	Agenda
	Val av justerare
	Tillkommande och utgående ärenden
	Information från sektorn
	59/22 Information från sektorchef
	60/22 Information- Detaljplan Västra Tunge 

	Ärenden till kommunstyrelsen
	61/22 Idrottspolitisk plan 2022-2023
	Idrottspolitisk plan 2022


	Ärenden som stannar i utskottet
	62/22 Investeringsbidrag 2021 Kungälvs Roddklubb - ny inriktning 
	Verksamhetsberättelse 2021
	Bokslut
	Utveckling och investeringsbidrag 2022


	Ärenden till Kommunfullmäktige
	63/22 Svar på motion från Liberalerna om Kungälv kommuns Klimat- och miljöpris
	Motion - Kungälvs Klimat- och miljöpris


	Information från sektorn
	64/22 Information från sektorchef
	65/22 Information-Kompetenscentrum
	66/22 Preliminär slutantagning gymnasiet
	67/22 Skollagsändringar
	68/22 Internkontrollplan
	69/22 Presentation av Skolinspektionens/GR:s elevenkät, samt presentation av betygsresultat för grun...

	Ärenden till kommunstyrelsen
	70/22 Utredning - Framtida utbud inom kulturskolan 
	Utredning framtida utbud kulturskolan - aktuell version


	Ärenden till Kommunfullmäktige
	71/22 Beredningsskrivelse- Policy för elevhälsan
	Policy för Kungälvs kommuns elevhälsa
	Anteckning till protokollet- Annica Börstell (SD)
	Anteckning till protokollet- Matilda Jansson (L)
	Anteckning till protokollet- Per Garelius (KD)
	Protokollsutdrag - Beredningsskrivelse- Policy för elevhälsan - Beredningen för bildning och lärande
	Förvaltningens bedömning
	Protokollsutdrag - Beredningsskrivelse- Policy för elevhälsan - Beredningen för bildning och lärande

	72/22 Beredningsskrivelse- Svar på uppdrag
	Politiskt uppdrag- Bildning och lärande
	Protokollsutdrag - Beredningsskrivelse- Svar på uppdrag - Beredningen för bildning och lärande
	Protokollsutdrag - Beredningsskrivelse- Svar på uppdrag - Beredningen för bildning och lärande


	Ärenden som stannar i utskottet
	73/22 Kulturpris år 2022
	Kulturprisnominering - Katrine Domingo
	Kulturprisnominering - Tina Mackic
	Nominering av kulturpris
	Tidigare kulturpristagare
	regler-for-kungalvs-kommuns-kulturpris-och-kulturstipendium

	74/22 Kulturstipendium år 2022
	Tidigare kulturstipendiater
	regler-for-kungalvs-kommuns-kulturpris-och-kulturstipendium
	Ansökan om kulturstipendium - Peter Stridsberg
	Nominering till kulturstipendium - Katrine Domingo
	Nominering till kulturstipendium - Mathilda Andersson
	Ansökan om kulturstipendium - Rebecka Härnborg
	Ansökan om kulturstipendium - Anna Lindahl
	Nominering till kulturstipendium - Katrine Domingo
	Ansökan om kulturstipendium - Anna Israelsson

	75/22 Läsårstider 2023/2024
	76/22 Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen 2023/2024 – 2026/2027
	Ärende 16 - Förslag till samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen 2023-2024 – 2026-202...
	Protokollsutdrag § 389.pdf

	77/22 Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen 2023/2024 – 2026/2027
	Ärende 17 - Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen 2023-2024 – 2026-2027.pdf
	Protokollsutdrag § 390.pdf


	Rapporter



