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UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH 
LÄRANDE

Dagordning

Förslag till beslut

Studiebesök Ytterbyskolan kl. 09:00-10:00

1 Upprop

2 Val av justerare Utses

3 Tillkommande och utgående ärenden Dagordningen 
fastställs

Information från sektorerna

Ärende 4 föredras kl. 10:15-10:45

Föredragande: Helena Tellberg, Katarina 
Vallström

4 Information från sektorchef- Sektor samhälle 
och utveckling

 Flytta konstgräs

 Föreningar- ansvar kommunen

Antecknas

Ärenden 5 föredras kl. 10:45-11:10 

Föredragande: Katarina Vallström, Helena 
Tellberg

5 Information fritid

 Information- LOK-stödet

 Boknings- och bidragssystemet

 Samsynsavtalet

Antecknas

Ärenden som stannar i utskottet

Ärende 6 föredras kl. 11:10-11:25

Föredragande: Katarina Vallström, Johan 
Sjöholm
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6 KS2021/1574-2 Ett aktivt Kungälv Beslut

Ärende 7 föredras kl. 11:25- 12:00

Föredragande: Andreas Forsner, Helena 
Tellberg 

7 KS2021/1615-21 Hållbarhetsstipendium 2021 Beslut

Lunch 12:00-13:00

Information från sektorn

Ärende 8 föredras kl. 13:00- 14:00

Föredragande: Dennis Reinhold, Catharina 
Bengtsson

8 Information från sektorchef- Sektor Bildning 
och lärande

 Nationella prov åk 3- slutsatser

 Vaccinationer

 Sektorplan 2022

 Flerspråk 

 Skolpliktsbevakning

Antecknas

Ärende 9 föredras kl. 14:00- 14:40

Föredragande: Dennis Reinhold, Matilda 
Skön, Fredrik Skreberg

9 Status på uppdrag

 Uppdrag utred framtida utbudet inom 
kulturskolan

 Kommunalt uppföljningsansvar KAA

Antecknas

Ärenden som stannar i utskottet

Ärende 10 föredras kl. 14:40-15:00

Föredragande: Niklas Delander
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10 KS2020/1971-10 Redovisning till Skolinspektionen efter 
granskning av studieavbrott inom kommunal 
vuxenutbildning på entreprenad

Beslut

Information från sektorn

Ärende 11 föredras kl. 15:00-15:40

Föredragande: Susanna Corn, Kerstin 
Engelin, Helena Odinge, Dennis Reinhold

11 Ekonomi

 Personalrapportering

 Sjukfrånvarotal

 Sandbacka - Utmaningar, ekonomi 
2022

Antecknas

Paus 10 min 

Ärende 12 föredras kl. 15:50-16:10

Föredragande: Johanna Embretsén 

12 Tillsyn/insyn fristående verksamheter Antecknas

Ärenden till Kommunstyrelsen

Ärende 13 föredras kl. 16:10-16:40

Föredragande: Amela Filipovic, Johanna 
Rydberg

13 KS2021/1978-1 Ansökan om Nationell idrottsutbildning vid 
Mimers Hus gymnasium-

Beslut

14 Rapporter
 Programråd: Fordon, Transport, El, 

Energi

 GR

- Kulturmiljonen

 Kulturrådet

Antecknas
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Tjänsteskrivelse

VERKSAMHETSOMRÅDE LOKALER OCH 
ANLÄGGNINGAR

ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv
TELEFON 0303-23 80 00
FAX 0303-190 35
E-POST kommun@kungalv.se
HEMSIDA www.kungalv.se

1(4) 

Handläggarens namn
Katarina Vallström 

11/24/2021

Ett aktivt Kungälv  (Dnr KS2021/1574 - 2)
Sammanfattning
IFK Kungälv har inkommit med ansökan ”Ett Aktivt Kungälv”. Målet är att öka fysisk 
aktiviteten bland mellanstadie- och högstadieelever i Kungälvs kommun. Bedömningen är att 
ansökan ”Ett Aktivt Kungälv” utgår från långsiktigt perspektiv och är en seriös satsning från 
IFK Kungälv, att i samverkan med övrigt förening- och näringsliv utveckla nya former kring 
fysisk aktivitet för barn- och unga. Bedömningen är även att ansökan ska ses som en 
vidareutveckling av Idrottsskolan. ”Ett Aktivt Kungälv” överensstämmer med inriktningar i  
program social hållbarhet, social översiktsplan samt idrottspolitiska programmet. 

Förslag till beslut: 

1.  IFK Kungälv beviljas  för uppstart av ”Ett aktivt Kungälv”. 
2. Bidraget öronmärks för projektet och återbetalas Kungälvs kommun om 

projektet inte startas. 

Juridisk bedömning 
Kommunala bidrag till ideella föreningslivet regleras ytterst sällan i speciallagstiftning. Av 
betydelsen för de ideella föreningarna är således i princip bara de allmänna reglerna i 
kommunallagen. Allmänna regler i kommunallagen bör således beaktas och bland dessa 
särskilt: 

 Allmänintresset,
 Lokaliseringsprincipen,
 Den kommunala proportionalitetsprincipen, 
 Förbudet mot understöd åt näringsidkare. 

Ansökan ”Ett Aktivt Kungälv” har bedömts utifrån ovanstående allmänna regler i 
kommunallagen. 

Bakgrund
IFK Kungälv har inkommit med ansökan ”Ett Aktivt Kungälv” vars mål är att öka fysisk 
aktiviteten bland mellanstadie- och högstadieelever i Kungälvs kommun. Via samverkan med 
idrottsföreningar i Kungälv ska barn- och ungdomar upptäcka nya vägar till fysisk aktivitet. 
Konceptet ska ses som vidareutveckling av den redan etablerade Idrottskolan, som riktar sig 
till årskurs 2 och årskurs 3 på lågstadiet. 
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Projektets metod är att genomföra aktiviteter i två delar:
 Streetgames - med olika former av rörelser i närområdet som är tillgänglig för alla. 

Aktivitet kommer att ske vid exempelvis näridrottsplatser och större idrottsplatser 
som Skarpe Nord. Målgrupp är högstadieelever men alla är välkomna. 

 Rörelse på fritidstid - skapa aktivitet för mellanstadieelever och utveckla möjligheter 
till rörelse direkt efter skoltid i samverkan med föreningslivet. 

Verksamhetens bedömning
Inkommen ansökan har förankrats med ledning för sektor Bildning och Lärande samt 
enhetschef Trygga Ungdomsmiljöer. Dialog har även förts med idrottskonsulent RF Sisu. 

Bedömningen är att ansökan ”Ett Aktivt Kungälv” utgår från långsiktigt perspektiv och är 
en seriös satsning från IFK Kungälv, att i samverkan med övrigt förening- och näringsliv 
utveckla nya former kring fysisk aktivitet för barn- och unga. Bedömningen är även att 
ansökan ska ses som en vidareutveckling av Idrottsskolan. 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål

Inkommen ansökan kring ”Ett Aktivt Kungälv” 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.

Ansökan har även bedömts utifrån följande av kommunstyrelsens resultatmål: 

 Alla barn och elever vistas i en trygg och säker pedagogisk miljö. 

 Fler barn, unga och äldre - inklusive personer med funktionsvariation deltar i ett rikt och 
varierat kultur- och fritidsliv. 

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. Ansökan ”Ett Aktivt 
Kungälv” har bedömts utifrån följande mål i Agenda 2030: 

 Mål 3. God hälsa och välbefinnande 

 Mål 4 God utbildning för alla 

 Mål 10 Minskad ojämlikhet 

Bedömning utifrån politiska styrdokument 

Programmet Social hållbarhet – ökat innanförskap (Dnr KS2019/0202) är ett långsiktigt och 
visionärt dokument, med fokus på vad Kungälvs kommun ska 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.  
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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. 

Idrottspolitiska programmets (Dnr KS 2018/1043) syfte är att utveckla idrotten genom 
samverkan mellan idrotten, kommunen och näringslivet. Delmål är att: 

 det ska finnas mötesplatser för idrotten och skolan. 
 skolornas utemiljö ska inspirera till lek och rörelse. 
 förutsättningar ska skapas för gemensamma aktiviteter. 
 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.  

I det idrottspolitiska programmet sker förtydligande kring bidrag till föreningslivet. Syftet 
med föreningsbidrag är att dessa ska: 

 bidra till en god och jämlik folkhälsa. 
 fostra ansvarstagande individer.
 stimulera integration och minska utanförskap.
 säkra Kungälv som en attraktiv kommun. 
 skapa en rolig, stimulerande och omväxlande fritid för alla. 
 uppmuntra unga att bli ledare 
 stimulera möjligheten för föreningar att ta emot personer med funktionsvariationer.  

Bedömningen är att inkommen ansökan ”Ett Aktivt Kungälv” överensstämmer med 
inriktningar program social hållbarhet, social översiktsplan samt idrottspolitiska 
programmet. 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 

LUPP-undersökningen är ett viktigt redskap för att få kunskap om ungas livssituation och 
skapa ökad delaktighet för unga i Kungälvs kommun. Senaste LUPP-undersökningen 
genomfördes hösten 2020 i årskurs 8 samt årskurs två vid gymnasiet.  Kungälv har tidigare 
genomfört Lupp 2013 och 2017 vilket möjliggör jämförelser över tid. Slutsatser är att: 

 Tre av fyra åk8-elever uppger att de tränar flera gånger i veckan (skolidrotten
inräknad) – var tionde svarar tvärtom som oftast några gånger i månaden.

 Drygt 60 procent av åk8-eleverna är medlem i en förening, pojkar i lite mindre 
utsträckning än flickor, och hos pojkarna var andelen väsentligt större 2013. Enligt 
undersökningen finns stora skillnader mellan boendeområden. Tendens kring 
minskat föreningsdeltagande går även att utläsa gymnasierapporten vid årkurs 2 på 
Mimers Hus. 

 Den självskattade hälsan hos åk8-flickor har minskat stegvis sedan första mätningen 
2013. Det allra vanligaste hälsobesväret är stress, vilket gäller särskilt flickorna: 63 
procent mot 26 procent av pojkarna. 

Bedömningen ur medborgar- och brukarperspektiv är att ansökan ”Ett Aktivt Kungälv” 
fyller in viktig funktion för att på nya sätt öka den viktiga fysisk aktiviteten bland 
mellanstadie- och högstadieelever i Kungälvs kommun. 
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Ekonomisk bedömning
IFK Kungälv ansöker om  för att initiera projektet. Medfinansiering har ansökts via 
RF Sisu samt lokala näringslivet i Kungälvs. Kravställan gentemot IFK Kungälv är att vid 
icke startat projekt kommer medel att betalas tillbaka till Kungälvs kommun. 

Möjlighet till avsatta medel finns via folkhälsobudgeten i Kungälvs kommun. Utifrån 
uppföljning av inledande pilotprojekt finns möjlighet för förening att ev. teckna idéburet 
offentligt partnerskap. 

Förslag till beslut
1. IFK Kungälv beviljas  för uppstart av ”Ett aktivt Kungälv”. 
2. Bidraget öronmärks för projektet och återbetalas Kungälvs kommun om 

projektet inte startas. 

Haleh Lindqvist Lena Arnfelt 
Kommundirektör Sektorchef Trygghet och Stöd 

Expedieras till: 

För kännedom till:
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Ansökan

Projekt: “Ett Aktivt Kungälv”

Denna ansökan är en bidragsansökan till projektet “Ett Aktivt Kungälv” med ambition om att öka den

fysiska aktiviteten bland mellanstadie-och högstadieelever i Kungälvs kommun.

Bakgrund

IFK Kungälv tog del av information och fakta kring barns fysiska aktiviteter där endast 30% av barnen

i Sverige når den rekommenderade mängden av daglig rörelse. En si�ra som gör oss till ett av Europas

mest stillasittande länder. Man kan också se en 100% ökning av barnfetma från 6 till 9 år och en

100% ökning av psykisk ohälsa bland svenska tonåringar som kan härledas som några av

konsekvenserna av vår stillasittande ungdom. Detta är en av skolornas stora utmaningar då man inte

har tid eller resurser till att öka den fysiska aktiviteten på schemalagd skoltid. Många av dagens stora

folkhälsoproblem är relaterade till vår livsstil. Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att 70%

av alla sjukdom i världen år 2020 kommer att orsakas av faktorer relaterade till levnadsvanor. Det är

också dokumenterar att fysiskt aktiva barn och ungdomar har bättre kondition och hjärt-kärlhälsan än

de som inte är lika aktiva. 1

Kungälv är en av landets snabbast växande kommuner vilket kommer göra att utmaningen kommer att

bli större och större. Denna projektidé baseras därför på ett upplägg där vi tillsammans med kommun,

näringsliv och föreningsliv i Kungälv kan börja arbeta för att öka den fysiska aktiviteten bland våra

barn och ungdomar.  Vi har också tagit del av slutversionen av LUPP 2020 Kungälv där vi också kan

se att det �nns en del utmaningar lokalt i Kungälv där åk8-elever angett att drygt 60% är medlem i

någon förening, en kraftig minskning jämfört med undersökningen från 2013, framförallt för killar.

Resultaten visar också att skillnaden mellan boendeområden är stora: störst andel åter�nns i ”Kungälv

kust” och minst i Komarken och ”Kungälv nordost”. Vi ser också att motsvarande si�ran för åk2 på

gymnasiet är 53%.

1

Maria Hagströmer, Karolinska Institutet “Hur mycket fysisk aktivitet behöver barn och ungdomar”

https://docplayer.se/47225551-Hur-mycket-fysisk-aktivitet-behover-barn-och-ungdomar.html
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Exempelvis har också 13% av tjejerna enligt undersökningen angett att de tränar max “någon eller

några gånger i månaden” eller “sällan eller aldrig”. 2

Projektidé

Projektets idé och ambition är att både aktivera barn och ungdomar på mellanstadiet och högstadiet

samt att erbjuda en möjlighet att upptäcka nya idrotter och idrottsföreningar genom en samverkan

med olika idrottsföreningar i Kungälv. Vi ser detta som ett naturligt steg 2 och 3 av det redan

etablerade projektet Idrottsskolan i Kungälv som riktar sig till 2:or och 3:or på lågstadiet. Projektet ska

drivas av IFK Kungälv och anordnas av utbildad pedagog tillsammans med ideell kraft från olika

idrottsföreningar.

Projektets tanke är att genomföra aktiviteter i två delar:

1. Streetgames - med olika former av rörelser i närområdet som är enkel och tillgänglig för alla.

Målgrupp är högstadieelever men alla är välkomna. Exempelvis på näridrottsplatser och större

idrottsplatser som Skarpe Nord.

2. Rörelse på fritidstid - skapa aktivitet för mellanstadieelever och utveckla möjligheter till rörelse

direkt efter skoltid i samverkan med föreningslivet.

Metod

Ett genomarbetat upplägg som baseras mycket på hur liknande aktiviteter varit lyckade på andra

platser.

1. Streetgames

Här kommer vi att skapa “streetgames” på näridrottsplatser med tillgänglighet för alla i alla

åldrar. Projektledare anordnar ett upplägg med spontanidrott och olika prova-på-aktiviteter.

Ambitionen är att genom ett roligt upplägg med en välkomnande miljö uppmärksamma de

lokala idrottsföreningarna och få barn och ungdom i närområdet att upptäcka �er idrotter.

2. Rörelse på fritidstid i samband med skolslut

I samband med skoldagens slut så är projektplanen att komma ut till skolorna och aktivera

barnen/ungdomarna på mellanstidet genom olika aktiviteter. Aktiviteten kan vara en 60

2 Å Nilsson, K Elofsson, Lupp 2020 Kungälv, FoU i Väst
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minuters ledarledd aktivitet med fokus på lek och rörelse. Mellan 30 och 60 barn/ungdomar

kan aktiveras vid varje tillfälle beroende på skolgårdens omfång och tillgänglighet. Aktiviteten

ska vara ledd av projektledare samt ideella ledare. En viktig del i planen är att skapa lek och

aktivitet som fokuserar på glädje och inte tävling.

Exempel på ett upplägg:

Innan aktivitetsstart: Förberedande av yta samt framtagande av material.

Minut 0-5: Samla barn/ungdomar, presentera instruktörer

och hälsa alla välkomna. Berätta vad man kommer att göra under aktiviteten.

Minut 6-20: Aktivitetet 1

Minut 21-23: Samla gruppen, ge feedback under kort vattenpaus.

Minut 24-38: Aktivitetet 2

Minut 39-42: Samla gruppen, ge feedback under kort vattenpaus.

Minut 43-53: Aktivitetet 3

Minut 55-60: Samla gruppen, summera aktiviteten och ge utrymme för frågor.

Samla ihop material och göra i ordning efter aktiviteten.

Fördelar med projektet

Fördelarna för både barn som individer och samhället i stort är �era med ett lyckat projekt där den

dagliga aktiviteten ökar bland våra barn och ungdomar.

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

- Färre avhoppare i skolan

- Motverka psykisk och fysisk ohälsa

Vad vinner skolorna på att vara med i projektet?

1. Koncentrerade elever: Fysisk aktivitet har visat sig öka koncentrationsförmåga

2. Extern resurs: Skolor vet att detta behovet �nns men har inte möjlighet att jobba med frågan,

vi som extern resurs kan komma in och göra skillnad för skolorna

3. Svar på tryck utifrån: Det �nns ett tryck på skolorna att aktivera barnen mer och detta kan

vara ett viktigt steg på vägen.
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Vad vinner vi som idrottsföreningar?

1. Visa upp idrotten: Vi får möjlighet att visa upp våra verksamheter för stadens ungdomar med

förhoppningen om att öka antalet barn och unga i dom lokala idrottsföreningarna.

2. Ökad relation: Vi får möjlighet att skapa en positiv relation med ungdomarna i den kommun

som vi verkar.

3. Associeras i positiva sammanhang: Vi får möjlighet att associeras i ett positivt sammanhang

som kan få �er företag att vilja investera i den lokala idrotten.

Vad vinner företagen som stöttar projektet?

1. Göra skillnad: Företagen får möjligheter att bidra till något som kan göra skillnad för Kungälvs

ungdom.

2. Social impact: Företaget kan stärka relationer och anseende lokalt genom att associeras i ett

positivt sammanhang.

3. Investering i stadens ungdom: Man investerar i stadens ungdom vilket på lång sikt skapar mer

arbetstagare som kan ta sig an arbetsmarknaden på ett mer produktivt sätt.

Långsiktighet/Uppföljning

Vi ser en långsiktighet i detta projektet med start läsår 2022/23 med ambition och plan att fortsätta

med detta över tid. En viktig del i detta är uppföljningen av aktiviteterna. I sammanställningen ska vi

då tydligt kunna presentera hur målgruppen upplevt projektet, vilka som deltagit och e�ekterna av det.

Detta ska sammanställas efter första året för underlag för beslut om fortsatt arbete med projektet.

Utveckling

Vi vet att behovet av aktiviteter för grundsärskola också är stort och vi tar med oss det i tankar på

utveckling av projektet. I uppstartsskede kommer vi att vända oss till grundskola och högstadie.

Användandet av bidrag

För detta projekt ansöker IFK Kungälv om ett kommunalt bidrag på: 

IFK Kungälv önskar bidraget för att �nansiera detta projekt i två delar.

1. Anställning av utbildad pedagog som projektledare för projektet



6 Ett aktivt Kungälv  - KS2021/1574-2 Ett aktivt Kungälv  : Slutversion Ansokan Ett Aktivt Kungalv

2. Inköp av material till projektet

Budgeten för hela projektet är  och ambitionen är att �nansiera detta genom bidrag från

kommun, RF SISU och näringsliv. Det �nns en �exibilitet i budgeten beroende på hur mycket

�nansiering som kommer tillsättas. Vi kan genomföra projektet med ca 30% mindre �nansiering vilket

då skulle innebära färre genomförda aktiviteter men ändå uppstart och genomförande av projektet.

Kontaktperson IFK Kungälv

,



7 Hållbarhetsstipendium 2021 - KS2021/1615-21 Hållbarhetsstipendium 2021 : Hållbarhetsstipendium 2021

Tjänsteskrivelse

EKONOMI
ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv
TELEFON 0303-23 80 00
FAX 0303-190 35
E-POST kommun@kungalv.se
HEMSIDA www.kungalv.se

1(4) 

Handläggarens namn
Andreas Forsner 

11/24/2021

Hållbarhetsstipendium 2021 (Dnr KS2021/1615-21)
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har beslutat att ett årligt stipendium för en hållbar utveckling skall 
delas ut. Enligt stadgarna för stipendiet ska det beslutas av kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsen har delegerat beslut om stipendier till utskottet för bildning och lärande. 
Stipendiet är avsett att uppmuntra insatser som bidrar till en hållbar utveckling, lokalt eller 
globalt. Det ska delas ut till person som är bosatt och/eller verkar i kommunen eller på 
annat sätt har anknytning till kommunen. Stipendium kan även delas ut till företag eller 
organisationer i kommunen.

Av stadgarna för stipendiet framgår 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.

I tjänsteskrivelsen redovisas inkomna ansökningar 2021 till utskottet för bildning och 
lärande som beslutsunderlag. Ansökningarna i sin helhet framgår av bilagor.

Juridisk bedömning 
Beslut om tilldelning av stipendiet baseras på Stadgar för Kungälvs kommuns Stipendium 
för en Hållbar Utveckling, beslutade av Kommunfullmäktige. 

Bakgrund
Kommunfullmäktige har beslutat att ett årligt stipendium för en hållbar utveckling skall 
delas ut. Enligt stadgarna för stipendiet ska det beslutas av kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsen har delegerat beslut om stipendier till utskottet för bildning och lärande. 
Stipendiet är avsett att uppmuntra insatser som bidrar till en hållbar utveckling, lokalt eller 
globalt. Det ska delas ut till person som är bosatt och/eller verkar i kommunen eller på 
annat sätt har anknytning till kommunen. Stipendium kan även delas ut till företag eller 
organisationer i kommunen.
Av stadgarna för stipendiet framgår 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 
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och material, folkbildning inom området samt miljörelaterade folkhälso- eller sociala 
insatser.

Annonsering om möjligheten att söka stipendiet har gjorts i Göteborgs-Posten, Kungälvs-
Posten, på kommunens hemsida, facebooksida. Sista ansökningsdag var 31 oktober 2021. 
Inkomna ansökningar redovisas nedan i den ordning de inkommit:
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Verksamhetens bedömning
Beslut om pristagare tas av utskottet för bildning och lärande. 
Beslut ska tas om:
1. Vem blir årets stipendiat/stipendiater
2. Motiv till val av stipendiat

Stipendiet delas ut vid Kommunfullmäktiges första sammanträde 2022. 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Hållbarhetsstipendiet uppmärksammar goda insatser för hållbar utveckling och bidrar 
därmed till Kommunfullmäktiges strategiska mål om att underlätta för invånare och företag 
i Kungälv som vill reducera klimatutsläppen samt kommunstyrelsens mål om minskade 
utsläpp i luft och vattendrag. 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Nomineringarna till hållbarhetsstipendiet innehåller åtgärder som kan kopplas till flera mål 
i Agenda 2030. 
3. God hälsa och välbefinnande
9. Hållbara städer och samhällen
12. Hållbar konsumtion och produktion
13. Bekämpa klimatförändringarna
15. Ekosystem och biologisk mångfald
 

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Beslut om tilldelning av stipendiet baseras på Stadgar för Kungälvs kommuns Stipendium 
för en Hållbar Utveckling, beslutade av Kommunfullmäktige. 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Stipendiet kommer medborgare till nytta dels i form av prispengar, men också i form av 
uppmärksammande av goda insatser för en hållbar utveckling. Åtgärderna bidrar till en 
hållbar utveckling och stipendiet kan inspirera fler att bidra till en bättre framtid för våra 
medborgare. 

Ekonomisk bedömning
Prissumman för stipendiet är  och finansieras inom befintlig budget. 

Förslag till beslut
1. 2021 års stipendium för hållbar utveckling tilldelas…
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2. Motiv till beslutet:

Anders Holm Fredric Norrå
Sektorchef Samhälle och utveckling Verksamhetschef Planering och myndighet

Expedieras till: 

För kännedom till:
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Tjänsteskrivelse

KOMMUNKANSLIET
ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv
TELEFON 0303-23 80 00
FAX 0303-190 35
E-POST kommun@kungalv.se
HEMSIDA www.kungalv.se
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Handläggarens namn
Niklas Delander 

11/17/2021

Kommunens redovisning till Skolinspektionen 2020:6278  (Dnr 
KS2020/1971)
Sammanfattning
Skolinspektionen har med stöd av 26 kap. 19–20 §§ skollagen (2010:800) genomfört en 
tematisk kvalitetsgranskning i Kungälvs kommun avseende kvaliteten i arbetet med att 
motverka studieavbrott inom kommunal vuxenutbildning. 

Skolinspektionens beslutade att huvudmannen behöver utveckla uppföljningen och analysen 
av arbetet med att främja fullföljande av studier och motverka avbrott så att det omfattar all 
utbildning som kommunen är huvudman för.

Huvudmannen ska senast den 18 december 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
Skolinspektionen har genomfört en tematisk kvalitetsgranskning i Kungälvs kommun 
avseende kvaliteten i arbetet med att motverka studieavbrott inom kommunal 
vuxenutbildning. Syftet med denna kvalitetsgranskning är att granska i vilken utsträckning 
huvudmannen och rektorn arbetar långsiktigt och systematiskt med insatser för att främja 
att elever fullföljer sina studier och motverka avhopp inom vuxenutbildningen på 
grundläggande och gymnasial nivå.

Verksamhetens bedömning
Efter den tematiska kvalitetsgranskningen beslutade Skolinspektionen följande:

 Huvudmannen behöver utveckla uppföljningen och analysen av arbetet med att främja 
fullföljande av studier och motverka avbrott så att det omfattar all utbildning som 
kommunen är huvudman för.
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Skolinspektionens beslut syftar på kommunens arbete med att vidta inom den del av 
vuxenutbildningen som bedrivs på entreprenad. I Kungälvs kommuns fall gäller detta 
distansundervisning som bedrivs på entreprenad av Hermods.

Huvudmannen ska senast den 18 december 2021 redovisa till Skolinspektionen vilka 
förbättringsåtgärder som vidtagits utifrån det identifierade utvecklingsområdet och resultat 
av dessa åtgärder.

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
arbete för att eleverna ska fullfölja sina kurser inom vuxenutbildningen bidrar till detta mål.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Åtgärderna går inte emot några politiska styrdokument.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
En vuxenutbildning av hög kvalitet är viktig både för de elever som studerar inom 
vuxenutbildningen och för kommunen i stort. Vuxenutbildningen ska utgöra en bas för den 
nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet, vilket innebär att 
vuxenutbildningen påverkar både kommunens och näringslivets kompetensförsörjning samt 
kommunens arbete med försörjningsstöd. För eleverna i vuxenutbildningen har fullföljande 
av kurser stor påverkan på i vilken utsträckning de kan etablera sig på arbetsmarknaden eller 
delta i vidare studier.  

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                                          Amela Filipovic
Sektorschef/skolchef                         Verksamhetschef gymnasium och 

vuxenutbildning

Expedieras till:
dokument.goteborg@kolinspektionen.se 
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För kännedom till:
Dennis Reinhold, Amela Filipovic
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Dnr: 2020:6278

Bilaga 4: Mall för huvudmannens redovisning
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.

 Utvecklingsområde: Huvudmannen behöver utveckla uppföljningen 
och analysen av arbetet med att främja fullföljande av studier och 
motverka avbrott så att det omfattar all utbildning som kommunen är 
huvudman för.

Redovisa vilka åtgärder som genomförts:

Analys av statistik och Hermods egna undersökningar

Kungälvs kommun kommer framöver att redovisa resultaten för 
distansundervisningen på Hermods på samma sätt som vuxenutbildningen i 
egen regi, genom att följa upp resultaten från Hermods som en del av det 
systematiska kvalitetsarbetet och utifrån samma årshjul som annan verksamhet. 
Resultaten från distansundervisningen på Hermods kommer även att analyseras 
tillsammans med all berörd personal, det vill säga lärare, administratörer och 
studie- och yrkesvägsledare.

Kungälvs kommun har sedan tidigare begärt ut Hermods egna utvärderingar av 
sin distansutbildning och kommer att fortsätta med detta. Framöver kommer 
kommunen även att begära ut Hermods egna avbrottsundersökningar halvårsvis 
för att få en tydligare bild av Hermods analys av avbrott och arbete med detta. 
Fokus är att granska om Hermods sätter in lämpliga extra anpassningar för att 
förhindra avhopp.

Hermods och Kungälvs kommun anger båda avbrottskoder i sina elevsystem, 
men dessa avbrottskoder är för närvarande inte anpassade till varandra.
Kungälvs kommun kommer att skapa en rutin tillsammans med 
vuxenutbildningens administratörer och studie- och yrkesvägledare för att 
översätta Hermods avbrottskoder till kommunens egna. Detta innebär att 
kommunen kommer att kunna urskilja olika sorters avbrott från 
distansundervisningen hos Hermods, både avhopp som kan ha en positiv 
innebörd (till exempel att personen lämnar studier för arbete) eller en negativ 
innebörd (till exempel lämnar studier på grund av bristande extra anpassningar 
från Hermods sida).

Uppföljning på rektors- och individnivå av hur Hermods arbetar med extra 
anpassningar för elever som är i behov av det

Uppföljningsmöten med rektor på Hermods kommer att ske regelbundet i syfte 
att fördjupa uppföljningen av extra anpassningar och avbrott som en del i arbetet 
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med att främja elevers fullföljande av studier. 

På individnivå kommer rutiner att tas fram för kontakt mellan vuxenutbildningen 
och Hermods när det gäller enskilda elever som är i behov av extra 
anpassningar och där risk för avhopp föreligger. Hermods förväntas inte bara 
enlig skollagstiftningen och gällande avtal sätta in extra anpassningar för elever 
som är i behov av det, utan i de fall det är relevant även ta kontakt med 
kommunen för att diskutera extra anpassningar och i vilken utsträckning som det 
är lämpligt med fortsatt distansundervisning. 

Detta innebär att kontakt mellan Kungälvs kommun och Hermods framöver 
kommer att ske både på rektorsnivå och individnivå, till exempel kontakt mellan 
lärare på Hermods och kommunens studie- och yrkesvägledare och lärare.

Stärka antagningsprocessen utifrån kommunens egen studie- och 
yrkesvägledning 

Kungälvs kommun kommer även att stärka antagningsprocessen till 
distansundervisning till Hermods. Målsättningen är att skapa en transparant 
process kring ansökan till distansstudier och att säkerställa att det enbart är 
elever som har förutsättningar att tillgodogöra sig distansundervisningen som 
antas till distansundervisningen. 

Kungälvs kommun kommer som en del av detta arbete att öka tillgången till 
studie- och yrkesvägledning för elever. Utgångspunkten är att ett beslut om 
distansundervisning alltid ska föregås av ett samtal med en studie- och 
yrkesvägledare och att elever som inte bedöms kunna tillgodogöra sig 
distansundervisningen istället ska delta i fysisk undervisning i vuxenutbildningen 
i kommunens egen regi.

Kungälvs kommun kommer också att skapa en administrativ rutin för ansökan till 
distansundervisning via Hermods genom att använda kommunens befintliga 
elevsystem (Alvis). Fasta ansökningsperioder kopplat till distansundervisningen 
kommer att skapas och informationen om vilka möjligheter som finns att antas till 
distansundervisning kommer att förbättras. Tydligare motiveringar kommer även 
att ges i de fall som kommunen beslutar att inte bevilja distansundervisning. 
Detta gäller även när en elev ansöker om distansundervisning på nytt efter att 
en tidigare ansökan avslagits.

Översyn av det avtal med Hermods som är upphandlat tillsammans med 
andra kommuner

Kungälvs kommuns avtal med Hermods som leverantör av distansundervisning 
är upphandlat tillsammans med ett antal andra kommuner i Göteborgsregionen. 
Gemensamma rutiner med grannkommunerna kring uppföljning av avtalet 
gentemot Hermods kommer att tas fram i syfte att standardisera uppföljningen 
och göra den mer systematisk.

Kungälvs kommun ser även att det finns skäl att både enskilt och tillsammans 
med grannkommunerna bedöma hur avtalets följts och använda sig av denna 
analys inför en ny upphandling, till exempel när det gäller kravställningen i 
upphandlingen. Det är centralt att i kommande upphandlingar omformulera de 
krav som ställs på Hermods eller eventuella andra framtida leverantörer kring 
extra anpassningar för enskilda elever för att motverka avhopp.
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Beskriv hur verksamhetens kvalitet utvecklats avseende 
utvecklingsområdet:

Förbättringsarbetet har varit pågående under hösten och väntas visa resultat 
först under början av 2022. Redan nu har kommunen dock stärkt analysen av 
statistik kring avbrott inom Hermods, bland annat som en del av kommunens 
senaste rapport om systematiska kvalitetsarbete. Kvalitetsfaktorer och 
kvalitetsindikatorer kring uppföljning av studieresultat och avbrott har nyligen 
även beslutats som en del av kommunens styrning- och ledningssystem Move. 
Övriga processer som beskrivs här ovan är pågående.
 
Beskriv de effekter som eventuellt förväntas på längre sikt:

De planerade åtgärderna förväntas leda till att ett effektivare och mer 
ändamålsenligt arbete kring att främja elevers fullföljande av studier även inom 
den upphandlade distansundervisningen hos Hermods. Avbrotten väntas 
minska. Arbetet förväntas även bli mer likvärdigt mellan hur fullföljande av 
utbildning hanteras inom vuxenutbildning i egen regi samt upphandlad 
utbildning. Kommunen väntar sig också att kommunens studie- och 
yrkesvägledning och antagningsprocess kommer att stärkas, relationen med 
Hermods fördjupas och det systematiska kvalitetsarbetet utvecklas, till exempel 
vad det gäller analys av resultat kring avbrott och avbrottsorsaker inom 
vuxenutbildningen.

Beskriv eventuella ytterligare åtgärder som planeras:

De åtgärder som finns planerade beskrivs ovan. Inga ytterligare aktiviteter är 
planerade i dagsläget, men kan bli aktuella efter att aktiviteterna ovan har 
utvärderats.
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Beslut 
 

 
Kungälvs kommun 

kommun@kungalv.se 

 

 

2021-06-17 

Dnr 2020:6278 

 

 

 

 

 

 

Beslut  

efter kvalitetsgranskning av arbetet för att 

motverka studieavbrott i kommunal 

vuxenutbildning i Kungälvs kommun 
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Skolinspektionen 
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Inledning  

Skolinspektionen har med stöd i 26 kap. 19 och 20 §§ skollagen (2010:800) 

genomfört en tematisk kvalitetsgranskning i Kungälvs kommun avseende kvaliteten 

i arbetet med att motverka studieavbrott inom kommunal vuxenutbildning. Syftet 

med denna kvalitetsgranskning är att granska i vilken utsträckning huvudmannen 

och rektorn arbetar långsiktigt och systematiskt med insatser för att främja elevers 

fullföljande av studier inom den kommunala vuxenutbildningen på grundläggande 

och gymnasial nivå.  

Läsanvisning 

Bedömningen görs i förhållande till de kvalitetskriterier Skolinspektionen satt upp i 

granskningen inom det granskade området, vilka beskrivs i bilaga 2. I denna bilaga 

finns också beskrivet hur granskningen har genomförts. Granskningens 

författningsstöd återfinns i bilaga 3. I beslutet bedöms om huvudmannens arbete 

uppfyller framtagna kvalitetskriterier i hög utsträckning, i flera delar eller i låg 

utsträckning. Om en huvudmans arbete bedöms uppfylla kvalitetskriterierna i låg 

utsträckning eller i flera delar anger Skolinspektionen att utvecklingsarbeten 

behöver inledas och beskriver inom vilka områden. En skriftlig redovisning av 

åtgärder begärs också av huvudmannen. Om en huvudmans arbete bedöms 

uppfylla kriterierna i hög utsträckning begär inte Skolinspektionen motsvarande 

redovisning men kan lämna framåtsyftande kommentarer. 

Beslut: 

Skolinspektionen bedömer att framtagna kvalitetskriterier uppfylls i Kungälvs 

kommun i följande utsträckning: 

Huvudmannens och rektorns arbete med att främja elevers fullföljande av studier 

och motverka avbrott  

Skolinspektionen bedömer att huvudmannen och rektorn i i flera delar leder 

arbetet med att vidta åtgärder som främjar fullföljandet av studier och 

motverkar avbrott inom den kommunala vuxenutbildningen. 

Ett utvecklingsarbete behöver inledas inom följande del: 

 

 Huvudmannen behöver utveckla uppföljningen och analysen av arbetet 

med att främja fullföljande av studier och motverka avbrott så att det 

omfattar all utbildning som kommunen är huvudman för. 

 

 



10 Redovisning till Skolinspektionen efter granskning av studieavbrott inom kommunal vuxenutbildning på entreprenad - KS2020/1971-10 Redovisning till Skolinspektionen efter granskning av studieavbrott inom kommunal vuxenutbildning på entreprenad : Beslut Skolinspektionen

  

Skolinspektionen 
  

  

3 (14) 

 

 

Uppföljning  

Huvudmannen ska senast den 18 december 2021 redovisa till Skolinspektionen 

vilka förbättringsåtgärder som vidtagits utifrån det identifierade 

utvecklingsområdet och resultat av dessa åtgärder. Som stöd för redovisningen 

bör bifogad mall (bilaga 4, finns i separat dokument) användas. 

Redogörelsen skickas via e-post till 

skolinspektionen.linkoping@skolinspektionen.se. Hänvisa till Skolinspektionens 

diarienummer för granskningen (dnr 2020:6278) i de handlingar som sänds in. 

  

Skolinspektionens bedömningar  

Huvudmannens och rektorns arbete med att främja 

elevers fullföljande av studier och motverka avbrott  

I granskningen av arbetet med att främja elevers fullföljande av studier och 

motverka avbrott ingår att utreda om arbetet är långsiktigt, kontinuerligt och 

proaktivt och om det finns samsyn i organisationen om viktiga prioriteringar. 

Arbetet med uppföljning och analys av orsaker till studieavbrott på 

huvudmannanivå och rektorsnivå omfattas också, liksom arbetet med att utfrån 

analysen vidta träffsäkra åtgärder för att främja elevernas fullföljande av studier. 

Såväl det förebyggande som det reaktiva arbetet med att motverka avbrott 

omfattas. Viktiga aspekter i arbetet är arbetssätt och ansvarsfördelning, samt de 

förutsättningar som ansvarig personal ges för att bedriva ett förebyggande 

arbete.  

 

Skolinspektionen bedömer att huvudmannen och rektorn i flera delar leder arbetet 

med att vidta åtgärder som främjar fullföljandet av studier och motverkar avbrott 

inom den kommunala vuxenutbildningen. I vissa avseenden skiljer sig arbetet åt 

beroende på om utbildningen bedrivs i kommunens egen regi eller om det är 

genom entreprenad, vilket bland annat leder till att huvudmannen inte följer upp 

utbildningen som bedrivs på entreprenad. För utbildningen som bedrivs i egen regi 

finns det ett brett underlag utifrån flera källor som används på såväl rektors- som 

huvudmannanivå i arbetet för att främja elevernas fortsatta studier och på så sätt 

minska andelen studieavbrott. Rektorn tar även del av underlag från den enskilda 

utbildningsanordnaren och använder det i analysarbetet som ligger till grund för de 

prioriteringar som görs för att minska andelen studieavbrott. Det underlaget är 

dock inte lika omfattande som det underlag som finns för utbildningen som bedrivs 

i egen regi. Såväl huvudmannen som rektorn vidtar åtgärder utifrån elevernas 

förutsättningar och behov på ett sätt som gör utbildningen flexibel. Det finns en 



10 Redovisning till Skolinspektionen efter granskning av studieavbrott inom kommunal vuxenutbildning på entreprenad - KS2020/1971-10 Redovisning till Skolinspektionen efter granskning av studieavbrott inom kommunal vuxenutbildning på entreprenad : Beslut Skolinspektionen

  

Skolinspektionen 
  

  

4 (14) 

 

 

samsyn inom organisationen kring arbetssätt för att minska avbrott och rektorn ger 

personalen förutsättningar för att arbetet ska kunna bedrivas så att elever i riskzon 

för studieavbrott identifieras och stöds såväl inför som under sina studier. 

Målen med verksamheten omfattar arbete för att minska studieavbrott 

Huvudmannens mål för den kommunala vuxenutbildningen på grundläggande och 

gymnasial nivå är tydligt förankrade såväl i utbildningen som sker i egen regi som 

utbildningen på entreprenad. Utbildningen som bedrivs på entreprenad utförs 

genom utbildningsanordnaren Hermods, som bedriver kurser på grundläggande 

och gymnasial nivå på distans. I den här granskningen har en fördjupning gjorts 

mot utbildning på entreprenad. 

Kommunstyrelsens mål för den kommunala vuxenutbildningen är att den ska bidra 

till livslångt lärande och att kommunen ska ha Sveriges lägsta arbetslöshet. Att 

minska andelen studieavbrott är inte definierat i dessa mål, men för skolchefen, 

verksamhetschefen och rektorn är det tydligt att arbete för att minska 

studieavbrott är nödvändigt för att nå de uppsatta målen. I arbetet med 

kommunstyrelsens mål har rektorn därför definierat variabler som inkluderar 

studieavbrott.  

Skolchefen, verksamhetschefen och rektorn ger en samstämmig bild av hur arbetet 

med att motverka studieavbrott är organiserat och vilka prioriteringar och 

strategier som är viktiga. Ansvarsfördelningen inom organisationen är tydlig. 

Skolchefen är ytterst ansvarig gentemot det politiska utskottet och följer upp att de 

politiska målen omsätts i praktiken genom regelbundna möten med 

verksamhetschefen för vuxenutbildningen, som i sin tur har en tät dialog med 

rektorn. Rektorn, som är operativt ansvarig för den kommunala vuxenutbildningen, 

följer upp utbildningen, såväl den i egen regi som den utbildningen som sker 

genom den enskilda utbildningsanordnaren. Genom regelbundna möten mellan 

skolchefen, verksamhetschefen och rektorn säkerställs att det finns en gemensam 

förståelse för prioriteringarna i arbetet med att minska studieavbrott och att de är 

tydligt förankrade för de berörda inom organisationen. 

Huvudmannen följer inte upp studieavbrott inom utbildning på entreprenad  

Huvudmannen gör ingen systematisk uppföljning och analys av studieavbrott inom 
utbildningen som bedrivs på entreprenad. Av intervjuer med rektorn och 
skolchefen samt av insänd dokumentation från huvudmannen, framgår att 
huvudmannen följer upp utbildningen som bedrivs egen regi i syfte att vidta 
åtgärder som förhindrar att elever avbryter sina pågående studier. Denna 
uppföljning omfattar dock inte utbildningen som bedrivs på entreprenad. För 
utbildningen som bedrivs i egen regi sammanställs statistik över bland annat 
andelen avbrutna kurser, orsaker till avbrott, skillnader i andelen avbrott mellan 
kurser, män och kvinnor och elevernas bakgrund. Ytterligare underlag som används 
i analysen av orsaker till avbrott för utbildningen i egen regi är till exempel de 
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elevenkäter som eleverna får inför, under och efter deras studier och den 
elevenkät som skickas till elever som avbryter en kurs.  

Rektorn, verksamhetschefen och skolchefen har täta dialoger kring målen för 

vuxenutbildningen och skolchefen redogör för utskottet hur bland annat arbetet 

för att elever ska fullfölja sina studier går. Utbildning som sker på entreprenad 

omfattas inte av de redogörelser av vuxenutbildningen som presenteras för 

ansvarigt utskott. Såväl rektorn som skolchefen uppger att det är någonting som 

utskottet inte har efterfrågat och själva har de inte tänkt på att även den delen av 

utbildningen borde ingå i redogörelser till huvudman.  

Rektorn följer upp och analyserar orsaker till studieavbrott 

Rektorn följer upp och gör viss analys av orsaker till studieavbrott inom utbildning 

på entreprenad och det finns en dialog om avbrott med den enskilda 

utbildningsanordnaren. Utbildningen på entreprenad har ökat i omfattning de 

senaste åren. Av intervjuer med rektorn och representanten för Hermods framgår 

att de har en väl fungerande dialog kring utbildningen som sker på entreprenad. I 

det samarbetet ingår ett gemensamt arbete för att minska andelen studieavbrott. 

Det är tydligt vad och hur utbildningsanordnaren ska redovisa till kommunen. Bland 

annat redovisar utbildningsanordnaren veckovis antalet betyg, avslutade kurser, 

elever som riskerar att avbryta sina studier och studieavbrott. Utöver det görs 

sammanställningar två gånger per år som bland annat innehåller statistik över 

avbrott, anordnarens analys av resultaten samt en redogörelse för hur arbetet ska 

utvecklas framöver för att måluppfyllelsen ska bli än bättre. I samband med dessa 

sammanställningar träffas rektorn och representanten för utbildningsanordnaren 

för att stämma av eventuella frågor. Kungälvs kommun samarbetar med ett antal 

kringliggande kommuner som också har avtal med den enskilda 

utbildningsanordnaren. Samarbetet kring utbildning på entreprenad omfattar att 

kommunerna, utöver redovisningen för den enskilda kommunen som kommunen 

får av utbildningsanordanren, även får ta del av en gemensam redovisning. 

Kommunerna som samarbetar kring avtalen med den enskilda 

utbildningsanordnaren använder redovisningarna för att gemensamt utveckla 

utbildningen som sker på entreprenad. Enligt rektorn är underlagen bra 

utgångspunkter för de uppföljande samtal som rektorn har med den enskilda 

utbildningsanordnaren. Den skriftliga dokumentationen och dialogen med 

utbildningsanordnaren utgör underlag för rektorns analys av orsaker till 

studieavbrott. Utifrån den senaste halvårsrapporten pågår det till exempel 

diskussioner om hur studie- och yrkesvägledningen behöver tydliggöra vad 

distansutbildning innebär för eleverna, för att på så sätt minska avbrotten. Det 

pågår även diskussioner om hur utbildningsanordnarens arbete med elever i behov 

av anpassningar och stöd genomförs och vilka förändringar som behöver göras för 

att på så sätt minska andelen avbrott. Som tidigare nämnts gör huvudmannen 

ingen uppföljning och analys av studieavbrott inom utbildning på entreprenad. Av 

intervjuer med rektorn och skolchefen framgår att huvudmannen inte heller har 
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efterfrågat någon redovisning av den uppföljning och analys av avbrott som 

rektorn gör gällande utbildning på entreprenad. 

Åtgärder vidtas och insatser genomförs  

Huvudmannen och rektorn vidtar åtgärder utifrån konstaterade behov för att 

motverka avbrott och främja elevers fullföljande av studier. Orsaksanalyser av 

utbildningen som sker i egen regi har bland annat lett till att antalet timmar i 

kurserna i engelska har utökats och att det finns tillfällen för stödundervisning i 

matematikkurserna. Av intervju med rektorn framgår att undervisningstiden i 

kurserna i engelska har utökats utifrån att kursdeltagarnas förutsättningar har 

förändrats över tid. Tidigare hade flertalet av de som läste kurser i engelska språket 

som sitt första främmande språk, medan det numera i de flesta fall är det andra 

eller tredje främmande språket för kursdeltagarna. Extra stöd i matematik i 

utbildningen i egen regi ges i form av en särskild matematiktimme för de som 

behöver det. Utifrån att flera av eleverna som läser matematik i sin tidigare 

skolgång har haft svårigheter i ämnet uppmuntras de till att läsa en platsförlagd 

utbildning. Dessa insatser är exempel på åtgärder för att förekomma studieavbrott 

inom den utbildning som bedrivs i egen regi.  

För utbildningen som sker genom den enskilda utbildningsanordnaren är det 

rektorn, i dialog med representanten för utbildningsanordnaren, som vidtar 

åtgärder för att minska andelen studieavbrott. Rektorn har till exempel tydliggjort 

ansvarsfördelningen gällande anskaffandet av platser för det arbetsplatsförlagda 

lärandet och numera har Kungälvs kommunala vuxenutbildning tillgång till den 

enskilda utbildningsanordnarens lärplattform och kan därmed följa elevernas 

studier på ett enklare sätt än tidigare. Som tidigare nämnts är huvudmannen inte 

delaktig i uppföljningen av utbildningen som bedrivs av den enskilda 

utbildningsanordnaren och är inte heller involverad i de åtgärder som görs för att 

minska andelen studieavbrott för de eleverna.  

Kungälvs kommun erbjuder eleverna på grundläggande och gymnasial nivå 

flexibilitet i val av kurser, studieform och studietakt genom de samverkansavtal 

som finns med närliggande kommuner och det urval av distanskurser som erbjuds 

av den enskilda utbildningsanordnaren. För att ytterligare öka flexibiliteten, och på 

så sätt främja elevernas möjligheter att fullfölja sina studier, har kommunen 

påbörjat ett arbete med halvdistansstudier. Halvdistansstudier innebär att inom 

den kommunala vuxenutbildningen som bedrivs i egen regi, ska samtliga 

undervisningslokaler ha kameror så att undervisning kan spelas in. Det gör att 

elever kan delta på plats och på distans i realtid, men även att materialet kan 

användas vid valfritt tillfälle. Av intervju med rektorn framgår att den nya 

studieformen kommer bidra till att vuxenutbildningen når fler elever, flexibiliteten 

ökar och risken för schemakrockar undviks. 
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Studie- och yrkesvägledningen är viktig i det förebyggande arbetet 

Kungälvs kommunala vuxenutbildning arbetar för att förekomma avbrott. 

Kommunens studie- och yrkesvägledning framhålls som viktig i det arbetet av 

samtliga intervjuade. Såväl rektorn som representanten för den enskilda 

utbildningsanordnaren uppger att den vanligaste orsaken till avbrott är att elever 

inte får ihop det så kallade livspusslet och därför gör studieavbrott. Båda två 

poängterar vikten av att eleverna får en bra studie- och yrkesvägledning så att de 

kan göra medvetna val. Hur eleverna uppfattar studie- och yrkesvägledningen följs 

upp av rektorn genom elevenkäter riktade till elever som får sin utbildning inom 

kommuners egen regi. I samband med att intervjuerna i denna granskning 

genomfördes hade rektorn inte begärt eller tagit del av något liknande underlag 

från den enskilda utbildningsanordnaren, men det framgår att hen utreder hur 

kommunens uppföljning framöver även ska inkludera de elever som läser genom 

enskild utbildningsanordnare. Kommunens studie- och yrkesvägledning har fått ett 

uppdrag om att tydligare informera om vad de olika studieformerna innebär, med 

fokus på distansstudier, då andelen studieavbrott generellt är större inom den 

studieformen. Studie- och yrkesvägledarna betonar i intervjun att de lägger stor 

vikt i samtalen vid att förtydliga vad vuxenutbildning innebär och hur de olika 

studieformernas upplägg fungerar, så att eleverna förstår skillnaderna mellan till 

exempel fjärrundervisning och distansundervisning. I de allra flesta fall har studie- 

och yrkesvägledarna en personlig kontakt med alla presumtiva elever. Studie- och 

yrkesvägledningen har alltid en kontakt med elever där det finns en misstanke om 

att eleven har tidigare erfarenheter av motgångar i studierna. Det kan till exempel 

handla om elever som tidigare har avbrutit studier inom den kommunala 

vuxenutbildningen. Andra strategier som studie- och yrkesvägledarna använder för 

att förekomma avbrott är att elever inledningsvis uppmuntras att läsa en 

distanskurs i taget för att säkerställa att studieformen fungerar. Utöver det lägger 

studie- och yrkesvägledarna stor vikt vid att förtydliga vad det innebär att 

kombinera till exempel studier med arbete och familjeliv, så att eleverna ges 

möjlighet att hitta en lämplig studietakt. 

Av intervjuer med studie- och yrkesvägledare och rektorn framgår att 

verksamheten gör insatser för att förbättra och underlätta tillgängligheten till 

studie- och yrkesvägledningen så att presumtiva elever har relevant information 

om vad vuxenutbildning innebär och vad som skiljer de olika studieformerna åt 

innan de gör sina val. Bokningssystemet för studie- och yrkesvägledning har 

ändrats så att det numera finns korta samtalstider att boka för att eleven snabbt 

ska få en första kontakt med vägledningen. Därefter kan de sedan efter behov boka 

in längre samtalstider. Förändringen har lett till att elever numera inte behöver 

vänta längre än en vecka innan de kan ha sitt första samtal med studie- och 

yrkesvägledare.  

Elever som riskerar studieavbrott identifieras 
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Det finns tydliga och välkända arbetssätt för att identifiera och kontakta elever som 

riskerar att avbryta sina studier. För den del av utbildningen som sker på 

entreprenad har den enskilda utbildningsanordnaren fått i uppdrag av Kungälvs 

kommun att identifiera och kontakta de elever som riskerar att avbryta en kurs. 

Representanten för utbildningsanordnaren, rektorn och studie- och 

yrkesvägledaren ger i intervjuerna en samstämmig bild av att det är Hermods som 

har uppdraget att varna elever när risk för avbrott uppmärksammas för de elever 

som får utbildning hos den enskilda utbildningsanordnaren. Utbildningsanordnaren 

skickar ut automatiserade e-postmeddelanden och sms till kursdeltagarna där de 

uppmanas att kontakta anordnarens studerandecentrum om de har frågor kring sin 

utbildning. Av intervjun med representanten för utbildningsanordnaren framgår att 

om ansvarig lärare uppmärksammar att en elev inte följer den planerade 

studietakten kan läraren kontakta eleven i syfte att stämma av situationen och se 

över om det behövs göras några anpassningar i undervisningen. Läraren har även 

möjlighet att rådgöra med den specialpedagog som finns inom den enskilda 

utbildningsanordnarens organisation. Av intervjun med lärare från den enskilda 

utbildningsanordnaren framgår att det är ytterst sällsynt att lärarna kontaktar 

elever i denna typ av ärenden. Om lärarna får information om att en elev är i behov 

av anpassningar i undervisningen, antingen från kommunens studie- och 

yrkesvägledning eller av eleven själv, görs anpassningar för att förekomma avbrott. 

Det kan till exempel handla om att tydliggöra uppgiften för eleven eller att eleven 

kan redovisa sina kunskaper antingen muntligen eller skriftligen. Vidare framgår att 

det finns specialpedagogisk kompetens hos utbildningsanordnaren men ingen av 

de intervjuade lärarna har haft någon kontakt med denna. Lärarna har inte några 

gemensamma uppföljningar av elever som riskerar att avbryta sina studier.  

Varje vecka får Kungälvs kommun information från den enskilda 

utbildningsanordnaren om vilka elever som har fått en så kallad varning om 

inaktivitet samt information om var i kursen respektive elev befinner sig. Av 

intervjuer med rektorn och studie- och yrkesvägledare framgår att den kommunala 

vuxenutbildningen inte har använt sig av dessa uppgifter för att försöka förhindra 

avbrott.  

I utbildningen som bedrivs i kommunens egen regi finns en väl inarbetad rutin vid 

risk för avbrott och det finns det goda möjligheter för personalen att samverka i 

det förebyggande arbetet för att motverka avbrott. Undervisande lärare kontaktar 

eleven om eleven uppvisar inaktivitet i kursen. Läraren försöker i dialog med eleven 

och med studie- och yrkesvägledaren att finna relevanta lösningar så att eleven kan 

fullfölja studierna. Det kan till exempel handla om att förlänga kursen, byta 

studietakt eller byta studieform. Insatserna följs sedan upp på arbetslagsmöten. 

Studie- och yrkesvägledarna finns tillgängliga för eleverna under hela studietiden 

och elever tar ofta kontakt med dem för att stämma av frågor gällande deras 

utbildning. 
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Även om det finns välkända arbetssätt för att identifiera elever som riskerar att 

avbryta sina studier såväl inom utbildningen i egen regi och utbildningen på 

entreprenad finns det kvalitetsskillnader i hur arbetet för att främja elevers 

fullföljande av studier bedrivs. Skolinspektionen rekommenderar huvudmannen 

och rektorn att försäkra sig om att det förebyggande arbetet sker på ett likvärdigt 

sätt oavsett hur utbildningen bedrivs. 

Identifierat utvecklingsområde  

I syfte att ytterligare höja kvaliteten inom det granskade området bedömer 

Skolinspektionen att ett utvecklingsarbete i första hand behöver inledas enligt 

följande: 

 Huvudmannen behöver utveckla uppföljningen och analysen av arbetet 

med att främja fullföljande av studier och motverka avbrott så att det 

omfattar all utbildning som kommunen är huvudman för. 

I Kungälvs kommun genomförs systematisk uppföljning och analys av orsaker till 

avbrott avseende utbildningen som bedrivs i egen regi i syfte att utveckla 

utbildningen. Någon liknande uppföljning görs inte av huvudmannen för den 

utbildning som sker på entreprenad. Det gör att huvudmannen saknar underlag för 

att utveckla den delen av verksamheten. Kungälvs kommun har i samband med att 

uppgifter efterfrågats i denna granskning själva uppmärksammat avsaknaden av 

uppföljning och analys av utbildningen som sker på entreprenad och har påbörjat 

ett arbete för att det fortsättningsvis ska ingå i dialogen med huvudmannen. 

Enligt 4 kap. 3 § skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet på 

huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla 

utbildningen.  

Av Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2012:98, s. 34) med kommentarer om 

systematiskt kvalitetsarbete framgår att det är angeläget att huvudmannen 

identifierar utvecklingsområden och beslutar vilka utvecklingsinsatser som ska 

prioriteras. En sammanställning av analys, bedömning och beslut i en årlig 

nulägesbedömning kan ligga till grund för den kommande planeringen av uppdrag, 

resurser och ansvar. Vidare framgår (s. 10) att det systematiska kvalitetsarbetet är 

lika viktigt oavsett om utbildningen genomförs av den egna organisationen eller av 

en extern utförare. Kvalitetsarbetet är en viktig förutsättning för likvärdighet och  
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rättssäkerhet för eleverna. 

Skolinspektionen bedömer att Kungälvs kommun behöver utveckla uppföljningen 

av utbildningen som sker på entreprenad för att ha underlag som omfattar 

elevernas möjligheter att fullfölja studier. Utifrån underlaget kan huvudmannen 

besluta om eventuella åtgärder som gagnar elevernas fullföljande av studier. 

På Skolinspektionens vägnar 

 
 
 
 
 

X

Beslutsfattare

Signerat av:  
 
 
 
 

X

Föredragande

Signerat av:  
 
 

I den slutgiltiga handläggningen av ärendet har även utredare  

 och  deltagit.   
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Bilaga 1: Bakgrundsuppgifter  

Granskningen i Kungälvs kommun genomfördes den 21 och 26 april 2021 av  

 och . 

Kommunstyrelsens utskott Bildning och lärande är ansvarig för den kommunala 

vuxenutbildningen. En rektor har ansvar för all kommunal vuxenutbildning.  

I Kungälvs kommun bedrivs kommunal vuxenutbildning på grundläggande och 

gymnasial nivå dels i egen regi dels på entreprenad genom utbildningsanordnaren 

Hermods. Utbildning erbjuds också genom samverkan med andra kommuner. I 

granskningen görs en fördjupning mot utbildning på entreprenad.  

År 2019 uppgick, enligt officiell statistik, antalet kursdeltagare i kommunal 

vuxenutbildning på grundläggande nivå till 180 och på gymnasial nivå till 1 914 i 

Kungälvs kommun. Statistiken visar att andelen kursdeltagare som har slutfört en 

kurs på grundläggande nivå varier under den senaste femårsperioden (2015-2019) 

mellan 63,3 och 77,5 procent. År 2019 var det 65,0 procent av kursdeltagarna som 

slutförde en kurs, vilket är lägre än andelen i riket (73,3 procent). Andelen 

kursdeltagare som slutfört en kurs på gymnasial nivå har varierat  mellan 65,5 och 

77,5 procent den senaste femårsperioden. År 2019 var det 75,5 procent av 

kursdeltagarna som slutförde en kurs, vilket är högre än andelen i riket (71,7 

procent).  

Vidare visar statistiken att 21,1 procent av kursdeltagarna inom kommunal 

vuxenutbildning på grundläggande nivå avbröt studierna i en kurs år 2019, vilket 

var högre än andelen i riket (15,8 procent). Inom kommunal vuxenutbildning på 

gymnasial nivå avbröt 18,9 procent av kursdeltagarna i Kungälvs kommun studierna 

i en kurs vilket är en större andel i jämförelse med riket (16,1 procent). Andelen 

elever som avbröt samtliga påbörjade kurser var 16,8 procent år 2019, vilket var 

högre än motsvarande andel i riket (15,3 procent). 
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Bilaga 2: Underlag för bedömning 

tematisk kvalitetsgranskning 

Vid granskningstillfället inhämtas information om såväl styrkor som 

utvecklingsområden inom verksamheten. Värderingarna i detta beslut grundar sig 

på: 

 En intervju med fyra lärare från utbildningsanordnaren Hermods 

 En intervju med rektorn och biträdande rektorn i Kungälvs kommun 

 En intervju med två studie- och yrkesvägledare i Kungälvs kommun 

 En intervju med verksamhetschefen och skolchefen i Kungälvs kommun 

 En intervju med representant för utbildningsanordnaren Hermods 

 Dokumentstudier. Dels de dokument som begärts in från huvudmannen, 

dels den officiella statistik som finns att tillgå. 

Innan beslut har fattats har huvudmannen fått ta del av Skolinspektionens 

protokoll från intervjuerna för faktakontroll.  

Bedömningsområde 
Som underlag för bedömningarna har Skolinspektionens utredare använt sig av 

framtagna kvalitetskriterier, vilka är utformade i enlighet med forskning och 

beprövad erfarenhet.  

I den här granskningen bedöms kvaliteten i huvudmäns och rektorers arbete för att 

främja elevers fullföljande av studier. Ett arbete av hög kvalitet på 

huvudmannanivå omfattar ett långsiktigt, kontinuerligt och proaktivt arbete som 

kännetecknas av en tydlig målsättning med arbetet och en samsyn inom 

organisationen. Huvudmannen är aktiv och förbereder för åtgärder. En annan viktig 

aspekt är att huvudmannen tar del av orsakerna bakom avbrotten och utifrån 

dessa vidtar träffsäkra åtgärder. Huvudmannen behöver ha en god dialog med 

rektorerna för att åtgärder som leder till utveckling av utbildningen ska kunna 

vidtas. Huvudmannen behöver även genomföra en systematisk uppföljning och 

orsaksanalys av vad studieavbrotten beror på och utifrån resultatet arbeta för att 

främja fullföljande av elevernas utbildning. En viktig aspekt för ett arbete av hög 

kvalitet är att det finns tydliga och välkända arbetssätt avseende att förebygga 

avbrott. En annan viktig aspekt är att ansvarig personal har reella förutsättningar 

att bedriva ett förebyggande arbete. Det övergripande ansvaret för detta är 

huvudmannens, men rektorer och andra chefer har också en del av ansvaret. När 

det gäller rektorers arbete görs bedömningar av kvalitet i såväl det förebyggande 

som i det reaktiva arbetet. Ett arbete av hög kvalitet kännetecknas av att rektorn är 

aktiv och förbereder för åtgärder. En annan viktig kvalitetsaspekt är att rektorn 

undersöker de bakomliggande orsakerna för avbrott för att därigenom få kunskap 
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om ifall avbrotten beror på utbildningens genomförande, så att rätt insatser kan 

vidtas och fler elever fullföljer sin utbildning. 

Mer information om kvalitetsgranskningen finns på Skolinspektionens hemsida: 

https://www.skolinspektionen.se/aktuellt/pagaende-inspektioner/studieavbrott-

inom-kommunal-vuxenutbildning/   
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Bilaga 3: Författningsstöd  

Skollagen (2010:800) 

2 kap. 2, 8, 9, 10, 26, 29 och 34 §§ 

3 kap. 2, 5, 6 och 14 §§ 

4 kap. 3, 4, 5, 6 och 7 §§ 

20 kap. 2, 3, 8, 9, 10, 10 a, 11, 11 a, 11 b, 12, 16, 17, 19, 19 a, 19 b, 25 och 42 §§ 

23 kap. 2, 5, 6, 8, 20, 21 och 22 §§ 

Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning  

1 kap. 3 och 4 §§ 

2 kap. 3, 6, 9, 10, 16, 17 a och 25 §§ 

7 kap. 1, 2 och 3 §§ 

Förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad 

vuxenutbildning 

7 och 8 §§  

Förordning (SKOLFS 2012:101) om läroplan för vuxenutbildningen  

1 Vuxenutbildningens uppdrag och värdegrund 

2 Övergripande mål och riktlinjer 

2.1 Kunskaper 

2.2 Utbildningsval - arbete och samhällsliv 

2.4 Rektorns ansvar 
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Handläggarens namn
Johanna Rydberg 

11/24/2021

Ansökan om nationell idrottsutbildning vid Mimers Hus gymnasium (Dnr 
KS2021/1978-1)
Sammanfattning
Mimers Hus gymnasium erbjuder idag nationell idrottsutbildning i tre idrotter, bandy, 
handboll och rodd. Utbildningen erbjuds som en särskild variant och innebär en möjlighet 
för elever att kombinera gymnasiestudier med sitt idrottsintresse. För att kunna fortsätta att 
erbjuda utbildningen krävs en ansökan till Skolverket. Verksamheten föreslår att Mimers 
Hus gymnasium får i uppdrag att senast den 31 januari 2022 ansöka om nationellt godkänd 
idrottsutbildning för bandy, handboll och rodd.

Juridisk bedömning 
Av 5 kap. 28 § gymnasieförordningen framgår att en utbildning där ämnet specialidrott 
ingår får godkänns som nationell idrottsutbildning om den har en tydlig elitidrottskaraktär 
och ett etablerat samarbete med ett specialidrottsförbund som är relevant för utbildningen. 
Kungälvs kommun har idag ett etablerat samarbete med Kungälvs handbollsklubb, IFK 
Kungälv och Kungälvs roddklubb.

Av 16 kap. 9 § skollagen framgår att ansökan om särskild variant (till exempel nationell 
idrottsutbildning) ska prövas av Statens skolverk. Ett beslut om att anordna en särskild 
variant gäller för fyra antagningsomgångar (5 kap. 10 § gymnasieförordningen). 

Inom Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) har en översyn av riksidrottsgymnasier 
och nationellt godkända idrottsutbildningar genomförts. Översynen har lett fram till förslag 
som innebär ett tydligare, mer transparent och hållbart system för idrottsutbildningar i 
gymnasie- och gymnasiesärskolan. Det föreslås ändringar i skollagen (2010:800), 
gymnasieförordningen (2011:2039) och förordningen (1999:1177) om statsbidrag till 
idrottsverksamhet. Syftet är att elitidrottande ungdomar ska kunna kombinera en gymnasial 
utbildning med en elitidrottssatsning.  I premorian U2020/04134/GV föreslår bland annat 
en ny idrottsutbildning med specialidrott ska ersätta de två idrottsutbildningarna 
riksidrottsgymnasium och nationellt godkänd idrottsutbildning.

Bakgrund
Elever på gymnasiet har idag möjlighet att kombinera elitidrott med gymnasiestudier, 
antingen genom nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) eller på ett riksgymnasium 
(RIG). 
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RIG har riksrekrytering medan NIU har lokal/regional antagning. Mimers Hus gymnasium 
erbjuder idag nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) i bandy, handboll och rodd. Att 
läsa en NIU-utbildning innebär att eleven läser kurser i specialidrott och ges möjlighet att 
utvecklas till en hög nivå inom sin idrott. För att ansöka om en nationell idrottsutbildning 
krävs att utbildningen har en tydlig elitidrottskaraktär och ett etablerat samarbete med 
specialidrottsförbundet. Kommuner som vill bedriva NIU ansöker till Skolverket senast den 
31 januari. Skolverket beslutar om var NIU får anordnas och hur många platser dessa 
utbildningar får omfatta.

Specialidrottsförbundet för bandy och handboll har tillstyrkt att Kungälvs kommun ansöker 
om att anordna nationell idrottsutbildning i respektive idrott. Specialidrottsförbundet för 
rodd har inte ännu inte tillstyrkt ansökan. Specialidrottsförbundet gör en bedömning 
utifrån hur intresset ser ut och den geografiska spridningen. Kungälvs kommun är ensam 
om att erbjuda nationell idrottsutbildning i landet, men rodd erbjuds även som en 
riksrekryterande utbildning på gymnasieskolan Sanda i Jönköpings kommun. Båda skolorna 
har de senaste åren haft svårt att fylla sina platser och därför överväger 
specialidrottsförbundet för rodd att inte fortsätta med rodd i Kungälvs kommun, i 
förhoppning om att det i sin tur ska leda till att platserna i Jönköping fylls. Inför 
antagningen till NIU rodd på Mimers Hus gymnasium höstterminen 2021 ansökte och 
antogs två elever till utbildningen. För NIU bandy och handboll har Mimers Hus 
gymnasium har intresset varit större och skolan har inte haft svårt att fylla sina platser till 
utbildningarna. 

Verksamhetens bedömning
Att erbjuda nationell idrottsutbildning på Mimers innebär en möjlighet för ungdomar att 
studera samtidigt som de utvecklas inom sin idrott på hemmaplan. Målet att är att ge 
eleverna förutsättningar att spela på en nationell nivå och klara av idrottsrelaterade uppdrag 
inom aktuell sport, samtidigt som de har en utbildning som möjliggör eftergymnasiala 
studier eller anställning. 

Kungälvs kommun har sedan flera år tillbaka ett väletablerat samarbete med Kungälvs 
handbollsklubb, IFK Kungälv och Kungälvs roddklubb. Mimers Hus gymnasium har 
anställda instruktörer för handboll och bandy. Målet är att även ha anställda instruktörer i 
rodd, men i dagsläget är det Kungälvs roddklubb som står för instruktörerna i rodd. 

Nationell idrottsutbildning i Handboll erbjuds på flera andra skolor i Göteborgsregionen, 
Partille Gymnasium, Aranäsgymnasium i Kungsbacka och Alströmergymnasiet i Alingsås. 
Katrinelundsgymnasiet i Göteborg erbjuder även riksrekryterande utbildning i handboll. 
Mimers Hus gymnasium attraherar främst elever till NIU handboll från närliggande 
kommuner i Göteborgsregionen. Kungälvs kommun är ensam om att erbjuda NIU bandy 
och rodd i Göteborgsregionen och attraherar därför elever från ett större 
upptagningsområde. 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet har koppling till kommunfullmäktiges strategiska mål om nummer ett ”Ge goda 
förutsättningar för livslångt lärande”. Att ge fler elever möjlighet att kombinera sitt 
idrottsintresse med studier kan ge eleverna ökad motivation, vilket i sin tur kan bidra till 
ökad måluppfyllelse och bidra till goda förutsättningar för livslångt lärande.
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Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Ärendet har koppling till mål nummer 4 ”God utbildning för alla”. Samarbetet med 
specialidrottsförbunden ger goda förutsättningar för Mimers Hus gymnasium att erbjuda en 
god utbildning i aktuell idrott. 

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Ärendet har ingen direkt koppling till befintliga styrdokument. 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Att erbjuda nationell idrottsutbildning i bandy, handboll och rodd ger elever i Kungälvs 
kommun möjlighet att utvecklas inom dessa idrotter på hemmaplan. 

Ekonomisk bedömning
Nationell idrottsutbildning förväntas inte leda till några ytterligare kostnader utan 
finansieras inom befintlig budget. När det gäller elever från andra kommuner så ges 
ersättning utöver programpriset. SKR har i samråd med Riksidrottsförbundet tagit fram ett 
rekommenderat belopp från hemkommunen till anordnarkommunen avseende merkostnad 
för ämnet specialidrott (cirkulär 19:36). För 2021 motsvarade det följande belopp:

o 15 267 kronor för lagidrott (handboll och bandy)
o 18 320 kronor för individuell idrott (rodd)

Förslag till beslut
Mimers Hus gymnasium i uppdrag att senast den 31 januari 2022 ansöka om 
nationellt godkänd idrottsutbildning för bandy, handboll och rodd.

Amela Filipovic Dennis Reinhold
Verksamhetschef Sektorchef

Expedieras till: 

För kännedom till: Rektor Mimers 
Hus gymnasium Munin, 
jonas.sjoberg@skola.kungalv.se
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