
Kontakt med oss under semestertid, vecka 28 - 31
Sektor Skola, Utvecklingsenheten i Stadshuset är bemannat hela sommaren, 
måndag – fredag mellan klockan 09.00 – 12.00. Kontakta kommunens kundtjänst, 
telefon 0303-23 80 00 för att vidarekopplas till någon av oss som är i tjänst 

Vanliga frågor och svar i semestertid (A – Ö) 

Barnomsorg  
Akut behov av Om din ordinarie barnomsorg är stängd och du akut behöver lämna 
ditt barn, kontakta kommunens växel, tel. 0303-23 80 00 för vidarekoppling till någon 
av oss som är i tjänst 

Barnomsorg  
Anmälan till Köhandläggarna är i tjänst till och med vecka 27 och samtliga är åter i 
tjänst igen vecka 32, däremellan händer ingenting i kön. Vill du kontakta 
köhandläggare under semestern kan du skicka e-post enligt länken nedan, så blir du 
kontaktad när de är i tjänst igen. 

barnomsorgsadministration@kungalv.se 

För anmälan till barnomsorg följ länken (till Barnomsorg på webben) 
https://dexter.kungalv.se 

Barnomsorgsavgift Inbetalning utan OCR-nummer 
Om du saknar inbetalningskort för barnomsorgsavgiften fungerar inte OCR-nummer 
ihop med det bankgiro som anges. 
Betala istället till Kungälvs kommuns bankgiro nummer: 5600-8436 och uppge att det 
avser betalning för barnomsorg samt ditt namn och personnummer. 

Betygskopia 
Behöver du få en kopia på ditt betyg kan du beställa det genom att skicka epost till 
”din” skola. 
Följ länken till Betyg Grundskolor/Gymnasieskola 
http://www.kungalv.se/forskola--skola/grundskola/betyg/ 

Busskort Från höstterminens skolstartsdag kan man använda sitt gamla busskort till 
dess man får ett nytt busskort. 
Läs mer på länk Skolskjuts och vanliga frågor 
http://www.kungalv.se/forskola--skola/grundskola/skolskjuts/ 

Inackorderingsbidrag för gymnasieelever 



Ansökan med studieintyget från elevens skola skickas till  
Kungälvs kommun, Sektor Skola, Utvecklingsenheten, Stadshuset, 442 81 Kungälv 
Telefon 0303/23 80 00 
Läs mer här om Inackorderingtillägg  
http://www.kungalv.se/forskola--skola/gymnasieskola/inackorderingstillagg/ 

Skolhälsovården har bemanning till och med vecka 29 och är tillbaka igen vecka 32. 
Har du frågor till skolhälsovården kan du skicka e-post enligt länken nedan så blir du 
kontaktad då de är i tjänst igen. 
http://www.kungalv.se/forskola--skola/grundskola/elevhalsan/ 

Studie- och yrkesvägledare (SYV) 
Kontakta kommunens kundtjänst, telefon 0303-23 80 00 för att vidarekopplas till 
någon av oss som är i tjänst 
Länk till Studie- och yrkesvägledare (SYV) 
http://www.kungalv.se/forskola--skola/vuxenutbildning/studie--och-
yrkesvagledning/ 



 
 
 


