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Erik Andreasson (V)

Anna Vedin (M)
Ordförande

Ordförande
Vice ordförande

Oskar Engdahl
Sekreterare

ADRESS

UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH LÄRANDE

Stadshuset · 442 81

Kungälv
TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

0303-23 80 00 vx
0303-132 17
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se

Kallelse

Sammanträdesdatum

2021-09-08

Dagordning
Förslag till beslut
1

Upprop

2

Val av justerare

Utses

3

Tillkommande och utgående ärenden

Fastställs

Studiebesök kl. 09:00-09:40
Föredragande: Amela Filipovic, Magnus Haglund
Studiebesök trekungagymnasiet
Information från sektorerna
Ärende 4 föredras kl. 09:40-10:25
Föredragande: Johan Von Brömsen, Anders Holm
4

Lokaler

Antecknas

Paus 10:25 – 10:30
Ärende 5 föredras kl. 10:30 – 11:15
Föredragande: Katarina Vallström och Anders Holm
5

Information från sektorchef- sektor samhälle
och utveckling
-

Status, Kode Skola

-

Dialog, kultur – och fritidsfrämjande
stöd

Antecknas

Ärenden som stannar i utskottet
Ärende 6-7 föredras kl. 11:15 – 11:25
Föredragande: Katarina Vallström
6

KS2021/0971-2

Kultur- och fritidsfrämjande stöd 2021:
Kungälvs orienteringsklubb

UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH
LÄRANDE

Beslut

Kallelse

Sammanträdesdatum

7

KS2021/0959-5

2021-09-08

Investeringsbidrag, Romelanda
ungdomsförening 2021

Beslut

Dialog
Ärende 8 föredras kl. 11:25 – 11:40
Föredragande: Anders Holm
8

Brev från Nordiska folkhögskolan till utskottet

Antecknas

Lunch 11:40-12:40
Information från sektorerna
Ärende 9 fördras kl. 12:40 – 13:10
Fördragande: Dennis Reinhold
9

Information från sektorchef- sektor bildning
och lärande
-

Information om coivd-19 test och
vaccination

-

Summering efter skolstart

-

Info om retroaktiv ersättning

Antecknas

Ärende 10 föredras kl. 13:10 – 13:25
Föredragare: Anna-Carin Pettersson
10

Måluppföljning

Antecknas

Ärende 11 föredras kl. 13:25 – 13:55
Föredragare: Kerstin Engelin och Helena Odinge och
Maria Erlandsson, Susanna Corn
11

Volymer
-

Antecknas

Ekonomi

Ärende 12 föredras kl. 13:55 – 14:15
Föredragare: Amela Filipovic
12

Reservantagning gymnasiet
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LÄRANDE

Antecknas
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Paus 14:15-14:25
Ärenden som stannar i utskottet
Ärende 13 föredras kl. 14:25 – 14:45
Föredragare: Fredrik Skreberg
13

KS2020/1515-7

Kommunens redovisning till Skolinspektionen,
Dnr 2020:6112

Beslut

Ärende 14 föredras kl. 14:45 – 14:55
Föredragande: Johanna Embretsén
Kränkningar

14

Antecknas

Ärende 15 föredras kl. 14:55 – 15:05
Föredragande: Anna Bengtsson
15

Skolpliktsbevakning

Antecknas

Ärende 15-17 föredras kl. 15:05 – 15:30
Föredragare: Matilda Skön
15

KS2021/0560-6

Kulturpris 2021

Beslut

16

KS2021/0652-6

Kungälvs kommuns kulturstipendium 2021

Beslut

Antal besök på bibliotek (kvartal 2)

Antecknas

17

Ärende 18 föredras kl. 15:30-15:50
Föredragare: Andreas Persson
18

KS2021/1311-1

Tjänsteskrivelse Kulturgaranti i Kungälvs
kommun
Ärende för dialog
Ärende 19 föredras kl. 15:50 – 16:10
Föredragare: Ida Andersson, Åsa Johansson

UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH
LÄRANDE

Antecknas

Kallelse

Sammanträdesdatum

19

2021-09-08

input om ny förskola (6 avdelningar) på gång i
område Västra Tunge

Antecknas

Rapporter
20

Rapporter
-

Kulturråd

-

Idrottsråd

-

Rapporter från ledamöter

-

Framtidens idrottsanläggningar

UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH
LÄRANDE

Antecknas

Mötesbok: Utskottet för Bildning och lärande (2021-09-08)

Utskottet för Bildning och lärande
Datum: 2021-09-08
Plats:
Kommentar:

Agenda
Val av justerare
Tillkommande och utgående ärenden
Information från sektorerna
39/21 Lokaler

3

40/21 Information från sektorchef- sektor samhälle och utveckling

4

Ärenden som stannar i utskottet
41/21 Kultur- och fritidsfrämjande stöd 2021: Kungälvs orienteringsklubb

5

42/21 Investeringsbidrag, Romelanda ungdomsförening 2021

9

Dialog
43/21 Brev från Nordiska folkhögskolan till utskottet

12

Information från sektorerna
44/21 Information från sektorchef- sektor bildning och lärande

15

45/21 Måluppföljning

19

46/21 Volymer

20

47/21 Reservantagning gymnasiet

21

Ärenden som stannar i utskottet
48/21 Kommunens redovisning till Skolinspektionen, Dnr 2020:6112

22

49/21 Kränkningar

32

50/21 Skolpliktsbevakning

33

51/21 Kulturpris 2021

34

52/21 Kungälvs kommuns kulturstipendium 2021

50

53/21 Antal besök på bibliotek (kvartal 2)

75

54/21 Kulturgaranti i Kungälvs kommun

76

Ärende för dialog
55/21 input om ny förskola (6 avdelningar) på gång i område Västra Tunge

85

Rapporter
56/21 Rapporter

86
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Handläggarens namn
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9/1/2021

Kultur- och fritidsfrämjande stöd 2021: Kungälvs orienteringsklubb (Dnr
KS2021/0971-2)
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 eller andra kostnader. Det kommunala
föreningsstödet
avser endast att täcka en del av föreningens kostnader.
För kultur- och fritidsfrämjande verksamhet handlar detta om en total budget på 630 000
kronor att disponera inom kultur- och fritidsfrämjande verksamhet.
Maximalt 540 000 kronor är möjliga medel att fördela till verksamhet och kulturbidrag. Av
dessa, är 80 000 kronor reserverade för IOP med föreningen Vuxen på stan (KS2018/1700).
Totalt kvar att fördela till sökande föreningar: maximalt 460 000 kronor.
Minst 90 000 kronor hanteras löpande under året till olika ansökningar avseende
arrangemangs- eller verksamhetskaraktär (exempelvis kulturföreningar eller idrottsföreningar)
med särskild prövning i utskottet för bildning och lärande i varje enskilt fall.
Kungälvs orienteringsklubb har ansökt om stöd för att ta fram ny skolkarta för nytt område
Kärna, som skall vara klart sommaren 2022.
Föreningen har ansökt om
kronor i stöd.
Förslag till beslut:
1. Kungälvs Orienteringsklubb
kronor i kultur- och
fritidsfrämjande stöd 2021.
2. Stödet öronmärks för framtagning av ny skol- och närkarta i Kärna.
3. Kartan skall påvisas senast augusti 2022, annars skall stödet återbetalas till
kommunen.
Juridisk bedömning
Kultur- och fritidsfrämjande stöd är ett kommunalt föreningsbidrag och bedöms utgöra en
kommunal angelägenhet enligt kommunallagen.
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Av

Kommunala bidrag till det ideella föreningslivet regleras ytterst sällan i speciallagstiftning.
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.

Bakgrund
föreningar

Kommunstyrelsen avsätter medel varje år som ska användas till bidrag och stöd till
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 eller andra kostnader. Det kommunala
föreningsstödet
avser endast att täcka en del av föreningens kostnader.

dessa
80 000
Stiftelsen

Bidraget kan sökas av alla fritids- och kulturföreningar i Kungälv som bedriver löpande
kultur- eller fritidsfrämjande verksamhet. Stödet kan betalas ut till organisationer inom
kommunen som till exempel arrangerar eller står som medarrangör till ett arrangemang som
på ett positivt sätt profilerar och marknadsför kommunen. Stödet kan även gå till
verksamheter som kommunen bedömer som angelägna och som inte går under övriga
bidragsbestämmelser.
Totalt finns 630 000 kronor budgeterat för kultur- och fritidsfrämjande verksamhet. Av
fördelas årligen maximalt 460 000 kronor till kultur- och fritidsfrämjande verksamhet.
kronor av dessa är reserverade för det beslutade IOP mellan Kungälvs kommun och
Kungälvsbostäder och föreningen Vuxen på stan (KS2018/1700).
Verksamhetens bedömning
Verksamheten bedömer att föreningen uppfyller kriterier för att erhålla kultur- och
fritidsfrämjande bidrag.
Kungälvs orienteringsklubb har inkommit med en ansökan gällande stöd för framtagning av
ny skol- och närkarta i Kärna.
Syfte med ansökan:
Den befintliga kartan är ålderstigen, ej geo-refererad och ej uppdaterad till den nya
kartstandarden ISOM2017 och framför allt inte till ny befintlig och kommande byggnation.
Så ett syfte är att lösa ut detta. Ett annat är att skapa ett orienteringsområde kring den nya
skola och idrottshall som är under byggnation. Ett ytterligare syfte är att rekrytera fler barn,
ungdomar och allmänhet till ett aktivt friluftsliv i Kärna med omgivningar.
Mål:
Den nya kartan ska vara färdig och tillgänglig för skolor, idrottsklubbar och
allmänheten sommaren 2022, när den nya skolan och idrottshallen tas i bruk.
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Skolorna i Kärna ska få bättre möjlighet att uppfylla läroplanens krav på obligatorisk
undervisning i orientering samt att skolan och Kungälvs OK ska kunna genomföra
orienteringsträningar för ungdom 7–20 år (HD10-20 klasserna) lokalt i Kärna. Ett annat mål
är att rekrytera fler barn, ungdomar och vuxna till ett aktivt friluftsliv, t.ex.
orienteringssporten i form av Fasta kontroller, Naturpasset och Hitta Ut.
Beskrivning:
Föreningen har identifierat ett område på 3,2 km2 kring nya skolan och idrottshallen som
lämplig för ny kartering. En lokal kartritare har offererat en kostnad på 95 000 kronor för
arbetet och fastställande av kartunderlaget till slutet av 2021. Kvalitetskontroll och
framtagande av färdiga kartor görs under våren 2022.
Föreningen ansöker om

kronor.

Förvaltningen förslår att föreningen erhåller stöd för halva sökta beloppet,
kronor.
Beloppet ryms inom befintlig budget.
Förvaltningen föreslår dessutom att stödet skall öronmärkas för karta och återbetalas om
kartan inte är framställd sommaren 2022 när skola och idrottshall tas i bruk.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Kultur- och fritidsfrämjande bidrag bedöms som särskilt relevant utifrån följande strategiska
mål:
Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande
Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar
Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kulturliv
Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Stödet och dess koppling till folkhälsa samt föreningsliv och folkrörelse svarar upp mot
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 och inkluderande samhällen
Bedömning utifrån politiska styrdokument
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Bidraget finns beskrivet i styrdokumentet ”Riktlinjer för föreningsstöd, KS2020/0674”
Stödet syftar till att kommunen ska ha ett rikt konst- och fritidsliv av hög kvalitet som alla
har möjlighet att ta del av.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Våra ideella föreningar i Kungälvs kommun tar ett stort medborgaransvar. Bidraget skall
underlätta att föreningarna kan fortsätta med arrangemang, aktiviteter och utveckling. Totalt
har dessa föreningar som ansökt om kultur- och fritidsfrämjande bidrag för 5 500
medlemmar som tillsammans genomför möten, samkväm och aktiviteter.

Ekonomisk bedömning
Kungälvs kommun fördelar årligen ut stöd för kultur- och fritidsfrämjande verksamhet till
föreningar i vår kommun, Kungälvs kommuns förslag till fördelning av bidrag till kulturoch fritidsfrämjande verksamhet 2021 har sin utgångspunkt i en oförändrad ram för stöd
2021.
Stöd till Kungälvs Orienteringsklubb ryms inom befintlig budget och innebär inga extra
kostnader.
Förslag till beslut
4. Kungälvs Orienteringsklubb erhåller
kronor i kultur- och
fritidsfrämjande stöd 2021.
5. Stödet öronmärks för framtagning av ny skol- och närkarta i Kärna.
6. Kartan skall påvisas senast augusti 2022, annars skall stödet återbetalas till
kommunen.

Mikael Ahlgren
Verksamhetschef lokaler och anläggningar
Expedieras till:

Kungälvs orienteringsklubb

För kännedom till:

Katarina Vallström

Anders Holm
Sektorchef samhälle och utveckling
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Investeringsbidrag, Romelanda ungdomsförening 2021 (Dnr
KS2021/0959-5)
Sammanfattning

föreningar

Kommunstyrelsen avsätter medel varje år som ska användas till bidrag och stöd till
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 eller andra kostnader. Det kommunala
föreningsstödet
avser endast att 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 inför den närmaste framtiden.
Budgeten för 2021 avseende investeringsbidrag är 360 000 kronor.
Romelanda ungdomsförening har ansökt om investeringsbidrag om totalt
för investeringar (fotbollssarg och fotbollsgolv) föreningen gjorde 2019.
Förslag till beslut:
Romelanda ungdomsförening erhåller

kronor

kronor i investeringsstöd 2021.

Juridisk bedömning

Av

Investeringsbidraget är ett kommunalt föreningsbidrag och bedöms utgöra en kommunal
angelägenhet enligt kommunallagen.
Kommunala bidrag till det ideella föreningslivet regleras ytterst sällan i speciallagstiftning.
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,
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- lokaliseringsprincipen,
- den kommunala proportionalitetsprincipen och
- förbudet mot understöd åt näringsidkare.
.
Bakgrund
Idrottsföreningar med egna anläggningar kan ansöka om investeringsbidrag. Bidraget 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 inom för den närmaste framtiden. Det kan avse exempelvis:
- Om- eller tillbyggnad eller visst nybyggnadsarbete
- Investering i inventarier som är nödvändiga för föreningens verksamhet
- Tillgänglighetsanpassning av lokaler
- Att genomföra åtgärder som är gynnsamma ur miljöhänsyn och/eller är energisparåtgärder.
Verksamhetens bedömning
Föreningen Romelanda Ungdomsförening har inkommit med en ansökan gällande
investeringsstöd för kostnader för investeringar föreningen hade 2019.
Föreningen har köpt in en fotbollssarg samt ett idrottsgolv. Totalt har de investerat för
kronor, 2019.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Investeringsbidraget bedöms som särskilt relevant utifrån följande strategiska mål:
- Att ge förutsättningar för ett livslångt lärande
- Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar
- Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kulturliv
- Att medborgare och näringsliv ska känna ett ökat förtroende för kommunen
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Stödet och dess koppling till folkhälsa samt föreningslivs och folkrörelse svarar upp mot
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 och inkluderande samhällen.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
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Bidraget finns beskrivet i styrdokumentet ”Riktlinjer för föreningsstöd, KS2020/0674” som i
sin tur relaterar till tidigare fastställda styrdokument:
- Vision 2040, KS2012/817
- Social översiktsplan steg 1, KS2018/1329
- Idrottspolitiskt program, KS2018/1329
- Funktionshinderspolitiskt program, KS2012/1521
- Näringslivsplan för ökad tillväxt, KS2016/0428
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Våra föreningar med barn- och ungdomsverksamhet , som bedriver verksamhet i/på egna
anläggningar tar ett stort medborgaransvar.

Ekonomisk bedömning
Romelanda ungdomsförening har ansökt om stöd för investeringar föreningen gjort.
Förvaltningen bedömer att föreningen har rätt till stöd för investeringarna.
Budget för investeringsstöd: 360 000 kr
Då vi tidigare betalat ut stöd för investeringar finns bara 90 000 kronor kvar i potten för
investeringar. Men, då antalet arrangemang under 2021 varit färre på grund av Covid-19,
finns medel kvar gällande kultur- och fritidsfrämjande stöd och som skulle kunna täcka upp
så att Romelanda Ungdomsförening erhåller stöd för hela beloppet.
kronor går från budget gällande investeringsbidrag.
kronor går från budget gällande kultur- och fritidsfrämjande stöd.
Totalt erhåller Romelanda Ungdomsförening

kronor.

Förslag till beslut
1. Romelanda ungdomsförening erhåller
2021.

Mikael Ahlgren
Verksamhetschef lokaler och anläggningar
Expedieras till:

Romelanda Ungdomsförening

För kännedom till:

Katarina Vallström

kronor i investeringsstöd

Anders Holm
Sektorchef samhälle och utveckling
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Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Nina Silfverblad

1(3)

9/1/2021

Kommunens redovisning till Skolinspektionen, 2020:6112 (Dnr
KS2020/1515-7)
Sammanfattning
Skolinspektionen genomförde med stöd av 26 kap. 19–20 §§ skollagen (2010:800) en
kvalitetsgranskning i Kungälvs kommun avseende de förutsättningar huvudmannen skapar
för att eleverna får en likvärdig utbildning. Kvalitetsgranskningens fokus var att belysa hur
väl huvudmannen klarar sitt uppdrag att ge elever förutsättningar att nå de nationella målen.
Skolinspektionens beslutade att huvudmannen behöver utveckla sin analys med relevanta
förklaringar och belägg i sin analys av studieresultat och trygghet. Huvudmannen behöver
även utveckla sin analys av hur elevernas behov och förutsättningar påverkar deras
möjligheter att tillgodogöra sig utbildningen.
Huvudmannen ska senast den 15 september 2021 redovisa vilka förbättringsåtgärder som
vidtagits utifrån de identifierade utvecklingsområden och resultatet av dessa åtgärder.

Juridisk bedömning
I 26 kap. 19–20 § skollagen framgår att Statens skolinspektion ska granska kvaliteten i sådan
utbildning och annan verksamhet som står under dess tillsyn eller under tillsyn av en
kommun enligt detta kapitel. Granskningen ska avse den granskade utbildningens eller
verksamhetens kvalitet i förhållande till mål och andra riktlinjer.
Kommunen har en uppgiftsskyldighet att lämna de upplysningar och tillhandahålla
handlingar och övrigt material som behövs för granskningen.
Bakgrund
Under hösten 2020 genomförde Skolinspektionen en regelbunden kvalitetsgranskning på
huvudmannanivå gällande grundskolan. Syftet med en regelbunden kvalitetsgranskning är
att höja utbildningens kvalitet och bidra till en god utbildning i en trygg miljö för alla
elever. Två områden blev granskade: Huvudmannens analys av studieresultat och trygghet
och Huvudmannens kompensatoriska arbete. Nationella mål och riktlinjer samt forskning
och beprövad erfarenhet låg till grund för granskningen.

ADRESS

EKONOMI

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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Verksamhetens bedömning
Efter regelbunden kvalitetsgranskning av grundskolan i Kungälvs kommun beslutade
Skolinspektionen följande:
Huvudmannens analys av studieresultat och trygghet
 Huvudmannen gör i låg utsträckning relevanta analyser av studieresultat och resultat
avseende trygghet, som kan utgöra underlag för förbättringsåtgärder inom dessa
områden.
Ett utvecklingsarbete behöver inledas inom följande del:
Huvudmannen behöver utveckla sin analys med relevanta förklaringar och belägg både
avseende skillnader och variationer mellan grupper, årskurser samt skolenheter och mellan
flickor och pojkar gällande studieresultat och
upplevelse av trygghet.
Huvudmannens kompensatoriska arbete
 Huvudmannen har i låg utsträckning vidtagit relevanta kompensatoriska åtgärder, som
syftar till att elever med sämre förutsättningar ska nå utbildningens mål så långt som
möjligt.
Ett utvecklingsarbete behöver inledas inom följande del:
Huvudmannen behöver utveckla sin analys av hur elevernas behov och förutsättningar
påverkar deras möjligheter att tillgodogöra sig utbildningen.
I bilagan; Huvudmannens redovisning, redovisas de åtgärder som genomförts och planeras
att genomföras i syfte att höja verksamhetens kvalitet.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
De förslagna åtgärderna kommer bidra till en ökad kvalitet och har en direkt koppling till
Kommunstyrelsens resultatmål att kommunens verksamheters kvalitet och hushållning ska
hävda sig väl i jämförelse med landets bästa kommuner samt målet att alla barn och elever
ska vistas i en trygg och säker pedagogisk miljö.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
God utbildning för alla innebär att säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av
god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. Att ha ett välfungerande och kvalitativt
systematiskt kvalitetsarbete på huvudmannanivå bidrar till en god utbildning för alla elever i
Kungälvs kommuns skolor.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Åtgärderna går inte emot några politiska styrdokument.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att synliggöra vad vi gör, varför och vad det
leder till. Ett fungerande kvalitetsarbete är avgörande för att kunna främja alla barns och
elevers utveckling och lärande.
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Ekonomisk bedömning
Förvaltningens förslag på åtgärder ryms inom tilldelad budgetram.
Förslag till beslut
1. Förvaltningens svar i bilaga; Huvudmannens redovisning, godkänns som
huvudmannens svar till Skolinspektionen
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Dennis Reinhold
Sektorchef/Skolchef

Lars-Gunnar Hermansson
Verksamhetschef åk F-6
Catharina Bengtsson
Verksamhetschef åk 7-9

Expedieras till:

dokument.goteborg@skolinspektionen.se

För kännedom till:

Dennis Reinhold, Lars-Gunnar Hermansson, Catharina Bengtsson
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Bilaga 3: Formulär för att redovisa vidtagna åtgärder

Redovisningsformulär för vidtagna åtgärder med anledning av
utvecklingsområden i regelbunden kvalitetsgranskning i Kungälvs
kommun
Detta formulär kan användas som stöd för er när ni redovisar hur ni har arbetat med de
utvecklingsområden som Skolinspektionen har identifierat i samband med den regelbundna
kvalitetsgranskningen.
Redovisningen av vidtagna åtgärder ska fastställas av huvudmannen.

Formulär för huvudmannens redovisning
Utvecklingsområde 1: Huvudmannen behöver utveckla sin analys med relevanta
förklaringar och belägg både avseende skillnader och variationer mellan grupper,
årskurser samt skolenheter och mellan flickor och pojkar gällande studieresultat och
upplevelse av trygghet.
Redovisa vilka åtgärder som genomförts:
Ny struktur för uppföljning av huvudmannen systematiska kvalitetsarbete
Under året har sektorn och kommunen påbörjat ett förändringsarbete med
strukturen av det systematiska kvalitetsarbetet för att höja kvaliteten och
likvärdigheten mellan skolor.
Istället för att rektorerna skickar in rapporter till huvudman tre gånger om året
utifrån läroplansområdena kommer varje rektor och verksamhetschef ha en egen
verksamhetsplan som dokumenteras och följs upp i ett nytt digitalt
verksamhetssystem, Stratsys. Varje rektor beslutar i samråd med verksamhetschef
vilka områden som är de mest prioriterade för skola för att öka kvaliteten.
Förutom dokumenteringen i Stratsys kommer det genomföras fyra vertikala dialoger
årligen mellan rektor och verksamhetschef samt mellan verksamhetschef och
sektorchef. Syftet med de vertikala dialogerna är att skapa relation mellan
överordnad och rapporterande chef, att skapa gemensamma bilder samt att visa
intresse för den rapporterande chefens uppdrag, verksamhet och resultat. Vi
dialogtillfällena ska man diskutera grunduppdrag, nuläge och vilka prioriterade frågor
som varje skola/verksamhet ska arbeta med för att säkerställa att alla elever ska
lyckas och att öka trivsel och måluppfyllelse.
Vid två av diagnostillfällena kommer det vara fokus på läroplansområdena normer
och värden samt kunskaper. Utifrån skolornas uppföljning i Stratys och information
vid vertikala dialoger kommer sektorn rapportera en halvårs- samt helårsrapport till
huvudmannen.
Halvårsrapporten kommer ha sitt främsta fokus på uppföljning av läroplansområdena
normer och värden, kunskaper, anmälda kränkningar, frånvaro, klagomål.
Helårsrapporten kommer ha sitt främsta fokus summera året och presentera
identifierade utvecklingsområden för sektorn och för de olika verksamheterna.
Nytt verksamhetssystem
Under hösten kommer implementeringen av verksamhetssystem Stratsys
genomföras med samtliga rektorer och från och 1 januari 2022 ska all
kvalitetsuppföljning dokumenteras och följas upp i verksamhetssystemet.
Det främsta fokuset i skolas systematiska kvalitetsarbete kommer vara att vid varje
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dialogtillfälle ta fram relevanta underlag gällande betyg och bedömningar kring
elever på respektive enhet i syfte att stärka enheternas analysförmåga och tankesätt
att inkludera alla elever i uppföljningen. Bland annat kommer bedömningar från
Unikum där elevers insatser dokumenteras analyseras ytterligare för att säkerställa
att enheterna följer lagstiftningens intentioner.
Ny analysmodell
Sektorns ledningsgrupp har beslutat att använda resultatanalys som analysmodell.
Resultatanalysen mål är att på ett trovärdigt sätt bedöma resultatens kvalitet i
förhållande till de uppställda målen. Men det handlar också om att förstå vilka
faktorer som påverkat måluppfyllelsen.
Inom resultatanalysen finns tre kvalitetsdimensioner; strukturkvalitet, processkvalitet
och resultatkvalitet.
Strukturkvalitet handlar om mål, ramar, regler och resurser. Dimension ger skolan
dess förutsättningar och begränsningar som exempelvis personella och materiella
resurser, elevgruppen, mål och regler.
Processkvalitet handlar om förhållningssättet till verksamheten, hur man arbetar och
hur utvecklingen av lärande går till. Dimensionen utgår från vad skolan gör av de
förutsättningar som finns som exempelvis undervisning, organisering, tankar,
attityder, mötet lärare och elev, pedagogiskt ledarskap, planering och utvärdering.
Resultatkvalitet handlar om resultaten av verksamheten och därmed uppfyllelsen av
målen i kursplanerna och läroplanen, men även de mål som skolan satt upp som
exempelvis specifika utvecklingsmål.
Modellen nedan visar strukturen mellan de faktorer som är i rörelse i och samspelar i
ett pedagogiskt förlopp.

För att säkerställa en djupare analys av resultaten har tydliggörande frågor tagits
fram för att säkerställa att allt tas med samt för att avgränsa området.
En gemensam arbetsgång med hjälpfrågor har tagits fram för att hjälpa till och
avgränsa området som ska analyseras. Frågorna nedan är fokuserade på
kunskapsresultaten men kan även appliceras andra läroplansområden som normer
och värden, skola hem, skola omvärld samt övergångar.
Verksamhetsutvecklare levererar underlag kontinuerligt till verksamhetschefer och
rektorer med betygsstatistik, kunskapsresultat, enkätresultat osv som ska ligga till
grund för analysen.
Steg 1: Sortera kunskapsresultaten
•
Vilka är de dokumenterade kunskapsresultaten?
•
Vilka skillnader finns mellan i) program, ii) ämnen, iii) årskurser, iv) klasser, v)
pojkar/flickor, vi) nationella prov-betyg, vii) olika år (fem år bak i tiden).
•
Formulera hypoteser om varför dessa skillnader har uppstått? Koppla till
andra läroplansområden och påverkningsfaktorer enligt forskning!
•
Vilka resultat är goda respektive mindre goda? Argument? Välj ut något/några
resultat! Fortsätt med analysen.
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Steg 2: Avgränsa analysen
Variant 1: Analys av kunskap – inflytande
•
Vilken förståelse har eleverna haft av de mål och kunskapskrav de förväntas
nå? Hur har vi arbetat med det?
•
Vilket inflytande i undervisningen har eleverna haft på t.ex. planering,
arbetsformer, innehåll, utvärdering och examinationer?
•
På vilket sätt har ovanstående påverkat kunskapsresultaten inom valda
områden?
Variant 2: Analys av kunskap- undervisningsklimatet
•
I vad mån har eleverna varit resurser för varandra i att nå kunskapsmålen? Hur
har de tränats i det?
•
Vad i undervisningsklimatet har försvårat kunskapsutvecklingen? Vad har
gjorts för att motverka det? Vad kan göras mera?
•
På vilket sätt har ovanstående påverkat kunskapsresultaten inom det valda
området?
Variant 3: Analys av kunskap – särskilt stöd
•
Hur har det särskilda stödet organiserats?
•
Hur har eleverna uppfattat stödet?
•
Hur har stödet bidragit till elevernas kunskapsutveckling? Är effekterna
tillräckliga? Vad kan göras annorlunda?
•
På vilket sätt har ovanstående påverkat kunskapsresultaten inom det valda
området?
Steg 3: Samlad analys – dra slutsatser
•
På vilket sätt har kunskapsresultaten påverkats av faktorerna inflytande,
klimat och stöd?
•
Vilka slutsatser kan drav av de genomförda analyserna?
•
Var finns utvecklingsbehoven inom ovanstående områden?
•
Vilka insatser behövs och vilka effekter förväntar vi oss.
Ledarforum
Till hösten 2021 kommer ett ledarforum att starta för samtliga rektorer i sektorn.
Syftet med ledarforumet är att stärka rektor i sin roll som chef och pedagogisk
ledare. Idag träffas rektorerna regelbundet i sitt verksamhetsområde för information
och dialog och vid några tillfällen per år träffas samtliga chefer i kommunen på
Chefsdagar.
I ledarforumet kommer samtliga chefer inom sektor Bildning och lärande träffas sex
gånger per år över verksamhetsgränserna. Samtalet leds av utsedda medarbetare
som inte är chefer och varje möte har ett tema.
Beskriv hur verksamhetens kvalitet utvecklats avseende utvecklingsområdet sedan
åtgärderna vidtagits:
Huvudmannens förändringsarbete har påbörjats och är i första fasen av en
förändringsprocess. Till hösten påbörjas de insatser som beskrivits under fråga 1
och först efter implementeringen av insatserna kan huvudmannen följa upp
resultatet av arbetet. Planerade insatser förväntas ge en mer utförlig information
till huvudman som bidrar till förbättrade analyser som ger goda underlag för det
kommande arbetet.
Vilka utvärderingsmetoder har ni använt i er uppföljning?
Kommunens arbete är i sin implementeringsfas och någon utvärderingsmetod har
ännu inte använts.
Beskriv eventuella ytterligare åtgärder som planeras:
Förutom följande insatser; ny struktur för SKA, ny analysmodell, nytt
verksamhetssystem, effektivitetsmått per enhet, ny modell för verksamhetsstyrning
och Ledarforum kommer det ske en förstärkning inom kvalitetsarbetet med utökad
tjänst av verksamhetsutvecklare.
Verksamhetschefen roll kommer bli än mer tydlig i det fortsatta arbetet för att
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säkerställa enheternas kvalitet i analys och utvärderingsarbetet som ska ligga till
grund för riktade insatser från huvudman.
Huvudmannen har tagit fram anvisningar av sektorns systematiska kvalitetsarbete. I
aktuella anvisningar framgår samtliga involverades roller och ansvar i arbetet.
Utvecklingsområde 2: Huvudmannen behöver utveckla sin analys av hur elevernas
behov och förutsättningar påverkar deras möjligheter att tillgodogöra sig
utbildningen.
Redovisa vilka åtgärder som genomförts:
Ny strukturresursmodell
Sedan 2013 har grundskolan i Kungälvs kommun fördelat en del av den totala
budgeten (cirka 8,5 miljoner kronor) utifrån skolornas olika socioekonomiska struktur i
elevsammansättningen. Socioekonomiska faktorer som vägts in i denna
resursfördelning har varit (1) kön, (2) invandringsbakgrund, (3) utbildningsbakgrund,
och (4) försörjningsstöd.
Under året har den nuvarande modellen utvärderats och följande brister har
identifierats:
1. Vikterna, som ska tolkas som en faktors ”förklaringsvärde” i att förutsäga elevernas
studieresultat, för respektive faktor i modellen har fastslagits till på förhand uppsatta
nivåer. Hänsyn till vad faktorerna faktiskt har för förklaringsvärde till studieresultaten
har dock inte kontrollerats eller utvärderats.
2. Faktorerna i modellen är inte alltid så pricksäkra mot vad som förklarar elevers olika
studieresultat. Exempelvis kan nämnas att faktorn ”invandring” finns som två olika
variabler, föräldrar och barn inflyttade inom 6 år eller föräldrar och barn inflyttande
över 6 år sedan. Gränsen på 6 år har visat sig inte ha särskilt stor förklaringskraft utan
gällande tidsaspekten är det snävare tidsperioder som spelar roll för elevernas
studieresultat (såsom nyinflyttad inom 2 år). Ingen hänsyn tas heller till vilket land
som familjen invandrar från, något som väger väldigt tungt i förklaringskraft för att
förutsäga elevernas studieresultat.
3. Enligt modellen så ”bidrar” alla skolor med pengar in till strukturresurspengen men
endast de skolor som kommer över medelvärdet i kommunen får del av resursen.
Detta är för att skolor med högre värden ska få mer resurser och att resurser ska riktas
till där de behövs bäst. Dock kan det vara relativt stora skillnader mellan de skolor som
ligger under medelvärdet också. Dessa skillnader spelar alltså inte någon roll i
fördelningen av resurser.
4. Uträkningen av faktorer innebär att vissa enheter får en ”hög hävstång”. Med detta
menas att samma elev prickar in flera faktorer och kan innebära att skolan får resurs
för samma sak från flera olika variabler.
5. Hög volatilitet mellan åren för enheternas tilldelning. Eftersom ett fåtal elever, som
prickar in många faktorer, kan påverka en skolas index i relation till andra skolor
mycket från ett år till ett annat, kan detta innebära relativt stora
resurstilldelningsförändringar för en enskild skola från ett år till ett annat.
6. Strukturresursen är en låg andel, och minskande av total fördelning. Sedan
införandet av strukturresursen 2013 har summan inte förändrats.
7. Modellen har en stor spridning i relativindex mellan skolorna som är högst och
lägst: (1,35, jämför med spridningsmått nedan). Denna spridning påvisar dock en
större skillnad mellan skolorna än vad de faktiska skillnaderna är, i hänseende till hur
mycket faktorerna spelar roll för studieresultat.
En ny riksmodell har tagits fram av SCB där fler faktorer har tagits med och där varje
faktor får en vikt kopplad till dess faktiska förklaringskraft kontrollerat mot de senaste
fem årens studieresultat i årskurs 9 på riksnivå. Faktorerna i denna modell är kön,
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invandringsår, högsta utbildning för vårdnadshavarna, ekonomiskt bistånd, bor med
en eller båda vårdnadshavarna, hushållets inkomst, utländsk bakgrund, uppdelning av
invandring på grupp av födelseland (HDI).
I jämförelse med kommunens nuvarande modell kan den nya modellen sägas
innebära:
1. En lägre spridning mellan skolor med lägst respektive högst värden (0,76 vilket
är hälften av nuvarande modells spridning). Detta innebär bland annat lägre
volatilitet mellan åren för enskilda skolor men främst så är den lägre
spridningen en i verkligheten bättre överensstämmelse av den verkliga
skillnaden i skolors elevunderlag.
2. Den stora skillnaden i modellen är att den innebär ökad pricksäkerhet i att
förutsäga elevers studieresultat. Concordant (pricksäkerhet i förutsägelse av
måluppfyllelse) är uträknad till 79,5 %.
3.

I den nya modellen föreslås alla skolor vara med i fördelningen av
strukturresurs. Oavsett om skolan ligger över eller under medel spelar alltså
den socioekonomiska strukturen på skolorna roll för den resurs som skolan
får.
Kommunens nya strukturresursmodell kommer att implementeras under 2022.
Tydligare uppföljning av statsbidrag
För att bättre följa upp om ekonomiska tilldelningar har inneburit en kompensatorisk
åtgärd kommer uppföljning av statsbidrag som bland annat ”Likvärdig skola” följas upp
mer noggrant. Huvudmannen kommer efterfråga en tydligare spårbarhet av
statsbidragets effekt och arbetar i dagsläget med att ta fram aktuella indikatorer som
kan mäta bidragets effekt.
Elevhälsans roll i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete
För att bättre kunna möta alla elevers behov och förutsättningar har stödenheten med
elevhälsans professioner fått ett tydligare uppdrag att vara delaktig i det systematiska
kvalitetsarbetet.
Elevhälsan är med från början i sektorledningens analys av läget. Det innebär att
elevhälsans chef tar del av underlag och lyfter in elevhälsans kompetenser för att
förstärka analys och inriktning av planerade insatser. Genom att medverka i
sektorledningens strategiska arbete får elevhälsan då möjlighet att ta initiativ till
insatser som utgår från elevens situation i sin lärandemiljö och kan agera
utvecklingspartner till rektor och verksamhetschef.
Genom kommande vertikala dialoger kommer verksamhetscheferna få god kunskap
om enskilda enheters- samt kommunens samlade behov av främjande och
förebyggande insatser. Verksamhetschef har sedan dialog med stödenhetschef för att
tillsammans kartlägga varje enhets utmaningar och förutsättningar utifrån ett
elevhälsoperspektiv.
Syftet är inte att elevhälsan ska utföra det systematiska kvalitetsarbetet men ta del av,
analysera och utgå från dess bild i sitt agerande. Detta för att få kunskap om vad som
hindrar elevernas lärande och utveckling. För att kunna agera ska elevhälsan då kräva
att det systematiska kvalitetsarbetets bild inte ges i aggregerade medelvärden, utan
från elevernas egna beskrivningar av var och hur de upplever hinder för sin trygghet,
sitt lärande och sin delaktighet. I samband med resultatutvärdering ska elevhälsan
utvärdera sitt arbete i relation till elevernas lärande i syfte att förbättra sin
organisation.
Planerade insatser:
 Kontinuerligt deltar i sektorns ledningsgrupp från och med hösten 2021.
 Verksamhetschef och elevhälsan chef har dialog utifrån varje enhets
utmaningar och förutsättningar
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Elevhälsans chef deltar kontinuerligt på rektorsledningsgrupp i förskola och
grundskola
Elevhälsans chef samlar all lokal elevhälsopersonal en gång per år för att fånga
upp frågor och arbeta tillsammans med gemensamma utmaningar.
Gemensam fortbildningsinsats för att stärka specialpedagogens roll i det
systematiska kvalitetsarbetet.
Elevhälsan är en länk mellan rektorer och specialpedagogiska nätverket i syfte
att stärka likvärdigheten
Ta fram en modell för att öka barns och elevernas delaktighet i det främjande
och förebyggande arbetet.
Utvärdering av elevhälsans främjande, förebyggande och åtgärdande insatser

Effektivitetsmodell på enhetsnivå med kvalitetsmått
Sektorns ledningsgrupp har beslutat att arbeta fram en effektivitetsmodell med olika
mått som tas fram på enhetsnivå för att lättare kunna följa enhetens resultat samt
deras kompensatoriska arbete utifrån elevgruppens sammansättning.
De mått som finns med i modellen är:
 Elev per heltidstjänst
 Personalomsättning
 Socioekonomiskt index


Elevenkätsresultat
o Grundläggande värden i skolan
o Veta vad som krävs
o Stimulans
o Trygg i skolan



Statistik per ämne
o Andel godkända betyg
o Betygspoäng åk 6
o Nationella prov åk 3
o Differens nationella prov och betyg
o Skillnad i resultat flickor/pojkar
o Insats per ämne (samtliga årskurser)
o Lärarbehörighet
o Frånvaro

Beskriv hur verksamhetens kvalitet utvecklats avseende utvecklingsområdet sedan
åtgärderna vidtagits:
Det är för tidigt att dra några slutsatser i dagsläget då samtliga åtgärder inte än
har implementerats och gett effekt. Den förändrade fördelningen av
strukturresurspengen kommer att
Vilka utvärderingsmetoder har ni använt i er uppföljning?
Kommunens arbete är i sin implementeringsfas och någon utvärderingsmetod har
ännu inte använts.
Beskriv eventuella ytterligare åtgärder som planeras:
Huvudmannen kommer att utvärdera tilldelningen av tilläggsresurs.
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Kulturpris 2021 (Dnr KS2021/0560-6)
Sammanfattning
Kungälvs kommuns kulturpris år 2021 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. Fyra nomineringar har inkommit under förslagstiden men
där två nomineringar gäller samma person. Det är således tre personer som nominerats.
Ledamöterna i utskottet för bildning och lärande har rätt att utöka sina valmöjligheter
genom ytterligare nomineringar.
Juridisk bedömning
Ingen lagstiftning reglerar kommuners utdelning av kulturpris.
Bakgrund
Kulturpriset kan inte sökas för egen räkning utan pristagare nomineras av allmänheten
innan 23 juni eller av utskottet för bildning och lärandes ledamöter själva senast 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 fyra nomineringar till kulturpris inkommit (varav två gäller
samma person). 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.
Verksamhetens bedömning
Den 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.
Alla de nominerade har på olika sätt uppmuntrat medborgare att ta del av ett rikt kulturliv.

ADRESS

KULTURSKOLA, ALLMÄN KULTUR OCH
TEATER

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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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.
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 ut ett bredare perspektiv.
Ekonomisk bedömning
Kostnaden för statyett som priset utgörs av är 15 000 kronor och är budgeterad för inom
sektorns ram.
Förslag till beslut
1. Till Kungälvs kommuns kulturpristagare år 2021 utses XX med motivering…

Dennis Reinhold
Sektorchef
Expedieras till:
Matilda Skön

För kännedom till:
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Regler för kulturnämndens
Kungälvs kommuns kulturpris
och kulturstipendium
Regler

Diarienummer:
Dokumentansvarig:
Beredande politiskt organ:
Beslutad av:
Datum för beslut:
Handläggare:

KS 2007/303-045
Kultursekreterare
Bildningsutskottet
Kommunstyrelsen
2007-03-04
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 2007-0304 samt 2007-05-09.
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Kungälvs kommuns kulturstipendium 2021 (Dnr KS2021/0652-6)
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 2021.
Juridisk bedömning
Ingen lagstiftning reglerar kommuners utdelning av stipendium inom kultur.
Bakgrund
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 till sammanlagt 112
stipendiater och en hederspristagare. Stipendiesumman om tiotusen kronor har varit
densamma under många år men delades inledningsvis mellan flera stipendiater. 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.
Verksamhetens 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 årets 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.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Utdelning av kulturstipendiet kan kopplas till kommunfullmäktiges fjärde strategiska mål att
alla medborgare ska ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kulturliv.
ADRESS

KULTURSKOLA, ALLMÄN KULTUR OCH
TEATER

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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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). I övrigt finns ingen lagstiftning som reglerar kommuners utdelning av
stipendium inom kultur.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Allmänheten oavsett ålder har möjlighet att nominera kulturstipendiater, men i
ansökningshandlingarna efterfrågas i nuläget ingen ålder på den anmälande parten. I övrigt
anses inte barnperspektivet spela in annat än om verksamheten som premieras riktar sig till
barn.
Stipendiet har betydelse för den som erhåller det på så sätt att det kan användas för
exempelvis utbildning eller förkovran inom sitt kulturella område. Det skulle också kunna
vara ett ekonomiskt stöd för det inkomstbortfall som många inom kulturbranschen erfarit
det senaste året.
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
1. Till kulturstipendiat 2021 utses XX

Dennis Reinhold
Sektorchef Bildning och Lärande
Expedieras till:

För kännedom till:

Matilda Skön
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Regler för kulturnämndens
Kungälvs kommuns kulturpris
och kulturstipendium
Regler

Diarienummer:
Dokumentansvarig:
Beredande politiskt organ:
Beslutad av:
Datum för beslut:
Handläggare:

KS 2007/303-045
Kultursekreterare
Bildningsutskottet
Kommunstyrelsen
2007-03-04
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 2007-0304 samt 2007-05-09.
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Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Andreas Persson
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Tjänsteskrivelse Kulturgaranti i Kungälvs kommun (Dnr KS2021/1311-1)
Sammanfattning
Förvaltningen har fått ett politiskt uppdrag att utforma ett förslag till en kulturgaranti i
kommunen, vilken innebär att Kungälvs kommun åtar sig att garantera att barn och elever
har rätt till kulturaktiviteter.
Kulturgarantin kommer att erbjuda en struktur som stärker möjligheterna för barn och
elever att ta del av kulturupplevelser för att säkerställa likvärdighet och kontinuerlig tillgång
till kultur. Efter avslutad grundskola kommer samtliga barn och unga i kommunen fått
erbjudande om en eller flera kulturaktiviteter per läsår samt att alla elever har fått möjlighet
att utvecklas inom alla konstformer.
Förvaltningen föreslår en kulturgaranti vilken efter avslutad grundskola kommer erbjuda
samtliga barn och unga i kommunen fått minst en eller flera kulturaktiviteter per läsår samt
fått möjlighet att utvecklas inom ett flertal konstformer.
Sektor Bildning och lärande föreslår följande förslag till beslut.
1. Uppdraget Utred införandet av en kulturgaranti under mandatperioden är slutfört.
2. Informationen antecknas till protokollet.
3. Förvaltningen får i uppdrag att upprätta ett styrande dokument för kulturgaranti i
Kungälvs kommun enligt redovisat förslag.
Juridisk bedömning
Kulturverksamheten regleras inte av speciallagstiftning. Kulturgarantin faller in under
kommunens kompetens då det är en kommunal angelägenhet enligt kap 2. 1–2 §§
kommunallagen (2017:725). Att barn och elever har möjlighet att ta del av kulturverksamhet
är att betrakta som allmänt intresse för kommunens medlemmar och därmed en kommunal
angelägenhet. Det finns därmed inget juridiskt hinder från att implementera en
kulturgaranti.
Bakgrund
Ärendet initierades på uppdrag från Kungälvstrion i budgetdirektivet vilken upprättades
2020-04-08. Uppdraget formulerades på följande sätt: Den politiska uppdragsgivaren vill
ADRESS

BILDNING OCH LÄRANDE

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA
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0303-23 80 00
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kommun@kungalv.se
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under mandatperioden ge fler barn och ungdomar möjlighet att delta i kulturskolans
verksamhet genom införandet av en kulturgaranti (KS2020-0729-1). I detta
budgetdirektiv ges ett uppdrag till förvaltningen vilket lyder på följande sätt: Utred
införandet av en kulturgaranti under mandatperioden.
Ytterligare uppdrag framkommer i dokumentet aktualisering av Kungälvstrions
budgetdirektiv (KS2021/0650–2). I budgetdirektivet framkommer det att kulturgarantin ska
inarbetas under höstterminen 2022.
Förvaltningen har fått ett politiskt uppdrag att utforma ett förslag på hur Kulturgarantin ska
se ut i Kungälvs kommun och därefter redovisa detta.
Ett flertal kommuner har skapat något som kallas kulturgaranti. Begreppets betydelse
varierar något mellan kommunerna: Det som dock är ett genomgående drag är att alla elever
i grundskolans årskurser får en eller flera kulturupplevelser, oftast i form av ett professionellt
kulturarrangemang. Kulturupplevelsen är kostnadsfri för den enskilda skolan eller ett
arrangemang där skola står för en mindre del av kostanden. Arrangemanget förbereds och
följs upp i klassrummet så att varje elev får möjlighet att reflektera och så att pedagogerna
kan använda sig av arrangemanget i sin undervisning1.
Kulturgarantin kan ibland vara mer omfattande och inkludera verksamheterna förskola eller
gymnasium, erbjuda mer än en upplevelse per läsår eller låta upplevelsen åtföljas av ett
kulturpedagogiskt program. I någon enstaka kommun har kulturgarantin en snävare
omfattning och erbjuds enbart en åldersgrupp per stadium.
Utformningen av en kulturgaranti bygger på skolans uppdrag att arbeta med estetik, kultur
och skapande genom att både se till att alla elever får kännedom om samhällets kulturutbud,
använda estetiska uttryckssätt och skapande arbetssätt som en del av undervisningen. Genom
att i olika årskurser erbjudas en viss sorts förutbestämda kulturella uttryck, så har eleven efter
avslutad skolgång tagit del av ett varierat kulturutbud.
Verksamhetens bedömning
Syftet med att implementera kulturgarantin är att stärka barn och elevers rätt att ta del av ett
rikt och varierat kulturutbud. Fler barn och elever kommer att få möjlighet att uppleva
kultur på lika villkor. Kulturgarantin är utöver detta ett sätt att uppnå politiska mål om att
fler ska ha möjlighet till ett rikt och varierat kulturutbud. Genom att implementera
kulturgarantin så förbinder sig Kungälvs kommun att erbjuda professionell kultur till barn
och elever. Sektor Bildning och lärande gör bedömningen att förvaltningen kan komma att
behöva omfördela resurser för att kunna genomföra kulturgarantin vid minskade statsbidrag.
Ytterligare beskrivning finns under rubriken ekonomisk bedömning.
Kulturgaranti i Kungälvs Kommun
Kulturgarantin kommer att erbjuda en struktur som stärker möjligheterna för skolor att ta
del av kulturupplevelser och där kommunen ska garantera att alla barn och unga får samma
möjligheter att uppleva kultur. Efter avslutad grundskola ska alla barn och unga i Kungälvs

Samverkan mellan skola och kulturskola: Resultat från enkätundersökning hos landets kulturskolor. Sveriges Kommuner
och Landsting, 2016
1
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kommun ha fått minst en eller fler kulturaktiviteter per läsår. Samtliga elever ska även ha
fått möjlighet att utvecklas inom ett flertal konstformer under sin grundskoletid.


Barn och unga ska möta kulturyttringar såväl i skolan, på kulturhuset som i sitt
närområde. Sträva efter att nå ut med kultur till de barn och unga som
kulturverksamheterna inte når i sin ordinarie verksamhet2.
Kungälvs kommun vill att alla barn och unga i grundskoleåldern ska få kulturupplevelser,
möjlighet att skapa själva och möjlighet till ett upplevelsebaserat lärande i skolan. Kungälvs
barn och unga ska ha stor möjlighet att inspirera och påverka kulturutbud och lärprocesser.
Det kulturutbud som erbjuds barnen ska spegla en mångfald konstnärliga och kulturella
uttrycksformer.
Syftet med Kulturgarantin är att vidga kulturbegreppet och synliggöra de konstnärliga
språken som en del av våra liv och som ett verktyg för att levandegöra undervisningen. Den
gemensamma upplevelsen kan bli en utgångspunkt för samtal om till exempel identitet,
känslor och värderingar.
Ett tydligt barnperspektiv, tillit till kulturens kraft och till den växande människans
möjligheter är grunden för en levande Kulturgaranti med eleven i fokus.
Struktur och långsiktighet i modellen ger utrymme för en skapande process och kreativ
utveckling hos den enskilda eleven och ger konkreta förutsättningar för kultur som en del av
skolans vardag.
Kulturgarantin ska gälla för samtliga elever från förskoleklass till och med årskurs 9
inklusive särskola och träningsskola.
Kulturgarantin innebär samtidigt en praktisk kompetensutveckling för lärare då de deltar i
arbetspassen som den gästande pedagogen genomför tillsammans med eleverna.
Upplevelsen
Kulturupplevelsen ska vara av professionell art, antingen genom externt eller internt anlitade
aktörer. Det kan vara en teaterföreställning, film, konstutställning, dansföreställning, konsert
eller ett författarbesök beroende på årskurs. Samarbete mellan ombud, lärare och elever styr
valet av föreställning/film/författare.
Delaktighet
Kulturgarantin är en elevernas garanti. Med grund i politiskt fattat beslut och i dialog med
skolornas personal finns både en kontinuitet, plattform och möjlighet till ett pågående
utvecklingsarbete.
Elevernas delaktighet och reflektioner är viktiga delar i kulturgarantiutbudets utformning.
Även lärares synpunkter och planering är viktiga att ta hänsyn till i syfte att integrera
kulturupplevelserna i skolas ordinarie verksamhet.
Kulturgarantiombud

2

Kulturprogrammet, upprättat den 2020-09-03.
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Kultur/skapande skola-ombuden arbetar i nära samverkan med samordnaren för Skapande
Skola. De är ansvariga på respektive enhet för att delge information om de externa
professionella aktörer och arrangemang som är bokade till deras enhet. Kulturombudens
uppdrag, roll och mandat är formulerat och förtydligat av styrgruppen för skapande skola.
Kompetensutveckling
Kompetensutvecklingen syftar till att höja den allmänna kulturkompetensen hos all personal
som jobbar med barn och unga. Genom att få en ökad förståelse för vilken roll kulturella
uttryck och eget skapande har gällande utveckling, mening och gemenskap ges lärarna
verktyg att integrera aktuell kunskap i annan undervisning.
Kompetensutvecklingen innebär bland att lärarna får ta del av professionella kulturuttryck
och aktiv medverka tillsammans med elever. Personalen får även använda kreativa
uttrycksmedel och reflektera över dem.
Estetiska Läroprocesser
Ordet estetik kommer ursprungligen från grekiskan och skulle grovt kunna översättas till det
sinnliga eller det vi kan uppfatta med våra sinnen. När vi idag talar om estetiska
läroprocesser syftar det på tankar om lärande och pedagogik som betonar ett
helhetsperspektiv på människan där tänkande, kännande, görande och reflekterande ses som
lika viktiga delar.
Estetiska läroprocesser för barn och unga står för deras rätt att själva bearbeta intryck genom
estetiska och symboliska uttrycksformer för att både kunna kommunicera med andra och
med sig själva. De estetiska läroprocesser som barn och unga erbjuds ska rymma både
lärande om estetiska språk som dans, bild, musik med flera och ett tillvaratagande av den
sinnliga och reflekterande potentialen inom det estetiska fältet för att skapa möjligheter till
lärande genom estetiskt arbete.
Kulturgarantiförslag
Kulturgarantin ska gälla alla barn och unga i åldrarna 6–16 år som går i skola i Kungälv.
Arbetet i Kulturgarantin utgår från mål i läroplanen kombinerat med erfarenheter från
kulturpedagogiskt arbete och i dialog med personal inom skola. I grundskolans läroplan
(Lgr11) framgår att ”Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form
ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång
omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och
erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig.”
Skolan ska även ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola respektive
grundsärskola har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud.
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola respektive
grundsärskola kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild,
musik, drama och dans. Läraren ska ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och
använda olika uttrycksmedel.
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Efter avslutad grundskola kommer samtliga barn och unga i kommunen fått erbjudande om
minst en eller flera kulturaktiviteter per läsår samt fått möjlighet att utvecklas inom ett
flertal konstformer











Nedan framkommer olika exempel på aktiviteter som kan tänkas genomföras under ett läsår:
Musik och rörelse
Skapande dans
Att låta fantasin flöda med ord och text
Skapande av musik och konst. Eleverna får skapa ett eget tumpiano.
Kulturell upplevelse med fokus på områden ur läroplanen exempelvis nordisk mytologi.
Våga ta ton och plats. En workshop i kreativitet inom ämnena svenska och musik.
Skriva egen musik under temat mänskliga rättigheter.
Film med temat Vi och Dem. Reflektion bland annat av bildspråk, händelser och företeelser
genom film, TV och sociala medier.
Skriva egen text och framföra inom Spoken word.
Film med temat; Tänk själv. Att stärka kritiskt förhållningssätt till media.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet kulturgaranti har koppling till kommunfullmäktiges strategiska mål nummer tre
och fyra, det vill säga att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar samt att alla
medborgare ska ha en möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kulturliv. Målgruppen som ska
omfattas av kulturgarantin är alla barn och elever i åldrarna 6–16 år, vilka kommer genom
kulturgarantin kunna erbjudas större möjligheter att ta del av kulturaktiviteter. På så sätt
förväntas även kommunfullmäktiges strategiska mål tre och fyra att uppnås i högre grad.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Ärendet Kulturgaranti har en koppling till mål 5. Jämställdhet samt mål 10. Minskad
ojämlikhet. Ärendets beröringspunkt med mål nummer 5 grundar sig i att en majoritet av de
som tar del av kulturaktiviteter utöver den obligatoriska skolverksamheten är flickor. Genom
kulturgarantin kan fler pojkar erbjudas kulturaktiviteter. Kopplingen till mål nummer 10
grundar sig i att barn och elever i socioekonomiskt svagare grupper tenderar till att i lägre
grad delta i kulturaktiviteter. Genom Kulturgarantin kan skillnaden mellan grupper minska i
och med att Kungälvs kommun erbjuder kulturaktiviteter till samtliga barn och elever i
kommunen mellan åldrarna 6–16.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Ärendet har koppling till styrdokumentet Vision 2040. I dokumentet framkommer den
politiska viljeyttringen om hur Kungälvs kommun ska utvecklas. När det gäller kultur och
fritid anges det att Kungälv är en kommun med tydlig kultur- och idrottsprofil. Invånare i
alla åldrar ska ha möjlighet till ett rikt och aktivt liv samt kreativ fritid samt I Kungälv
2040 finns ett rikt och varierat kulturutbud och en utvecklad upplevelsenäring som lockar
både kommunens egna invånare och turister.
Ytterligare dokument med koppling till ärendet är Kulturprogrammet. Kulturprogrammets
syfte är att skapa fler kontaktytor mellan boende i Kungälvs kommun, främja integration
samt skapa gynnsamma förutsättningar att ytterligare utveckla kulturen i kommunen. I
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Kulturprogrammet framkommer att barn och ungas möte med kulturen är identifierat som
ett område vilket är särskilt viktigt att beakta.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Den berörda målgruppen är barn och elever mellan åldrarna 6-16. Kulturgarantin syftar till
att erbjuda professionella kulturaktiviteter till den berörda målgruppen. Kulturgarantins
effekt bedöms vara att fler grupper och enskilda barn och elever kan ta del av ett varierat och
rikt kulturutbud. Genom kulturgarantin förväntas därför barn och elever i Kungälvs
kommun få mer likvärdiga villkor att ta del av kulturverksamheten. De grupper som idag i
lägre grad deltar i kulturverksamheten förväntas påverkas mest av åtgärden. Exempelvis
deltar barn och elever i socioekonomiskt svagare grupper samt barn och elever i
landsbygdsområden i lägre grad.
Kulturgarantin förväntas även indirekt få en påverkan på näringslivet. Anledningen till detta
är att de aktiviteter som ryms inom kulturgarantin kan utföras av externa professionella
kulturutförare. Detta innebär att Kungälvs kommun kan behöva anlita externa utförare för
att genomföra workshops, övningar etc.
Kulturgarantin, i synnerhet vilka aktiviteter som genomförs, kommer att utformas i samråd
med eleverna. Det kommer att erbjudas olika forum där elevernas synpunkter inhämtas
vilket ger ett underlag för utformningen av kulturgarantin. Elevernas delaktighet är centralt
utifrån både ett barnperspektiv samt demokratiperspektiv.
Sedan i januari 2020 är FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag.
Barnkonventionen slår fast att alla barn har vissa grundläggande rättigheter varav flertalet är
kopplade till kultur. Artikel 13 hävdar att barnet ska kunna ”söka, motta och sprida
information och tankar av alla slag, i tal, skrift eller tryck, i konstnärlig form eller genom
annat uttrycksmedel som barnet väljer.” I artikel 27 formuleras barnets rätt till ”den
levnadsstandard som krävs för barnets fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala
utveckling”, i vilken kulturen kan sägas ha en viktig roll. Framför allt är det i artikel 31 som
kulturens roll för barn och unga lyfts fram. Där stipuleras att barnet inte bara ska ha rätt att
”fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet” utan även att de länder som undertecknat
konventionen ska främja barnets deltagande. Konventionsstater ska vidare ”uppmuntra
tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig
verksamhet”.
Ekonomisk bedömning
Inom kulturverksamheten finns det personella resurser som kan erbjuda kompetens för att
genomföra kulturgarantin i viss utsträckning. Majoriteten av de kulturupplevelser som barn
och elever får i Kungälv finansieras främst av statsbidraget Skapande skola. Kulturens
befintliga budget kan finansiera punktinsatser för vissa aktiviteter men räcker inte för att
finansiera en aktivitet per elev och årskurs.
Kulturrådet administrerar ett statsbidrag vilket heter Skapande skola. Skapande skola
medverkar till att kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i skolan. Bidraget
ökar elevernas eget skapande genom möten med professionella kulturaktörer. Bidraget
stärker elevernas tillgång till kulturens alla uttrycksformer.

