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Dagordning 

  
Studiebesök kl. 09:00-09:45 

Föredragande: Lennart Hallgren 
 

  Studiebesök RF SISU  

   Förslag till beslut 

1  Upprop  

2  Val av justerare Utses 

3  Tillkommande och utgående ärenden Dagordningen 
fastställs  

  Information från sektorerna  

  Ärende 4 föredras kl. 10:00- 10:30 

Föredragande: Helena Tellberg 

 

4  Information från sektorchef 

• Presentation av Susanne Marcusson, 
enhetschef Verksamhetsservice 

• Presentation av Gabriella Banehag, 
enhetschef Kundcenter  

• Presentation av Jan Eklund, enhetschef 
Fritid Drift 

Antecknas 

  Ärenden för dialog  

  Ärende 5-6 föredras kl. 10:30-11:00 

Föredragande: Katarina Vallström, Helena Tellberg  

 

5  Idrottspriset och Idrottsstipendiet- 
Nomineringar 

Antecknas 

6  Diskussion kring LOK-stöd 

• Uppföljning kriterier 

Antecknas  

  Ärenden som stannar i utskottet  
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  Ärende 7 föredras kl. 10:50-11:00 

Föredragande: Katarina Vallström 

 

7 KS2022/0301-1 Stöd till RF SISU 2022 Beslut 

  Ärende 8 föredras kl. 11:00- 11:15 

Föredragande: Johan Sjöholm, Katarina Vallström 

 

8 KS2021/2142-5 Ansökan Kungälvs HK handboll för alla Beslut 

  Ärende 9–13 föredras kl. 11:30-12:00 

Föredragande: Lena Arnfelt, Katarina Vallström 

 

9 KS2022/0184-2 Beslut, sociala föreningsbidrag 2022: Aktiva 
Länken 

Beslut 

10 KS2022/0187-2 Beslut, sociala föreningsbidrag 2022: 
Kamratföreningen Länken 

Beslut 

11 KS2022/0191-3 Beslut, sociala föreningsstöd 2022: FUB i 
Kungälv 

Beslut 

12 KS2022/0193-2 Beslut, sociala föreningsbidrag 2022: HSO 
Kungälv 

Beslut 

  Lunch kl. 12:00-13:00  

  Information från sektorn  

  Ärende 13 föredras kl. 13:00-13:30  

Föredragande: Dennis Reinhold 

 

13  Information från sektorchef  

  Ärende 14-16 föredras kl. 13:30-14:30 

Föredragande: Helena Odinge, Kerstin Engelin, 
Susanna Corn 

 

14  Ekonomi, avvikelser och måluppföljning  

15  Ekonomi T3  
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16  Volymer  

  Paus: 14:30-14:40  

  Ärende 17 föredras kl. 14:40- 15:10 

Föredragande: Niklas Delander 

 

17  Betygsresultat HT-21 grundskola 
(terminsbetygen) 

Antecknas 

  Ärende 18 föredras kl. 15:10- 15:20 

Föredragande: Johanna Rydberg 

 

18  Skolplaceringar inför förskoleklass och årskurs 
7 2022/23  

Antecknas 

  Ärenden till Kommunstyrelsen  

  Ärende 19 föredras kl. 15:20-15:25 

Föredragande: Johanna Rydberg, Oscar Franzén 

 

19 KS2022/0277-1 Namn på förskola i Tjuvkil Förslag till 
kommunstyrelsen 

  Ärende 20 föredras kl. 15:25- 15:55 

Föredragande: Dennis Reinhold, Johanna Rydberg, 
Daniel Botéus 

 

20 KS2022/0259-1 Uppsägning av hyresavtal för Klöverbackens 
skola och flytt av verksamheten till Olseröds 
skola till följd av sjunkande elevantal i området 

Förslag till 
kommunstyrelsen 

  Paus kl. 15:55- 16:00  

  Ärende 21 föredras kl. 16:00- 16:15 

Föredragande: Anna Bengtsson, Catharina Bengtsson 

 

21 KS2022/0256-1 Patientsäkerhetsberättelse- Elevhälsans 
medicinska insats 2021 

Förslag till 
kommunstyrelsen 

  Ärende 22 föredras kl. 16:15- 16:25  
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Föredragande: Andreas Persson  

22 KS2022/0104-2 Tjänsteutlåtande Remiss – Samverkansavtal för 
naturbruksutbildningar 

Förslag till 
kommunstyrelsen 

23  Rapporter 

• GR 

• Idrottsrådet 

• Kulturdialogen VGR 

• Programråd – Vård och omsorg 

Antecknas 
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Handläggarens namn
Katarina Vallström 

3/1/2022

Stöd till RF SISU 2022 (Dnr KS2022/0301-1)
Sammanfattning
RF SISU Västra Götaland är distriktets stödorganisation för idrottsrörelsen och idrottens 
utbildningsorganisation. 
Deras verksamhetsidé är att bedriva idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och 
utvecklas under hela livet. 
Deras värdegrund är Glädje och gemenskap – Demokrati och delaktighet – Allas rätt att 
vara med – Rent spel 
Deras lokala idrotts- och utbildningskonsulenters uppgift är att organisera och 
genomföra det folkbildningsarbete som genomförs i samverkan med idrottsföreningarna. 

De ger också stöd i frågor som rör statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd), Idrottslyft, 
anläggningar, skatter och idrottsjuridik, IdrottOnline, doping etcetera 
De samverkar med kommuner, Västra Götalandsregionen, universitet/högskolor och 
näringsliv, tillsammans skapar de förutsättningar för att fler kan idrotta och få ett livslångt 
intresse för idrott. 
Kungälvs kommun samarbetar nära med konsulent från RF SISU och kommunen stöttar 
årligen RF SISU med stöd i form av pengar. Kontinuerliga möten hålls med 

Idrottskonsulent för att samverka i olika projekt och ge stöd till varandra. 
En överenskommelse träffas mellan Kungälvs kommun och RF SISU Västra Götaland.

Förvaltningens förslag till beslut: 
För verksamheten 2022 ersätts RF SISU Västra Götaland med ett 
organisationsbidrag på 180 000 kronor från Fritid och 50 000 kronor från 
Folkhälsa. 

Juridisk bedömning 
Bidraget är ett kommunalt föreningsbidrag och bedöms utgöra en kommunal angelägenhet 
enligt kommunallagen. 
Kommunala föreningsbidrag till det ideella föreningslivet regleras ytterst sällan i 
speciallagstiftning. Av betydelse för de ideella föreningarna är således i princip bara de 
allmänna reglerna i kommunallagen. 
Kommunallagens allmänna regler bör således beaktas och bland dessa särskilt:
- allmänintresset,
- lokaliseringsprincipen,
- den kommunala proportionalitetsprincipen och
- förbudet mot understöd åt näringsidkare.
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Förvaltningens bedömning
Riksidrottsförbundet är idrottsrörelsens samlade organisation med uppgift att stödja, 
företräda, utveckla och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som 
internationellt. 
RF:s distrikt har motsvarande uppdrag som RF på regional och lokal nivå. 

RF SISU är idrottsrörelsens studieförbund och utbildningsorganisation enligt regeringsbrev 
2007-12-31. Från 2008 erhåller RF SISU sitt statsbidrag och sina riktlinjer från 
utbildningsdepartementet i stället för via folkbildningsrådet. Regeringen uppmuntrar 
kommuner och landsting /regionförbund att träffa avtal, liknande den centrala, också på 
den regionala och lokala nivån. Kungälvs kommun har sedan flera år ett 
avtal/överenskommelse med RF SISU. 

RF-SISU västra Götaland är ett av Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarnas 19 
regionala organisationer och Sveriges största distrikt med 20% av svensk idrott. 

I Kungälvs kommun finns vid senaste avtalets tecknande (juni 2021) ca 65 aktiva 
idrottsföreningar, varv ca 50 av dessa föreningar bedriver barn- och ungdomsverksamhet 
enligt statistiken för redovisat kommunalt lokalt aktivitetsstöd. 

RF-SISU samverkade under 2021 med 22 föreningar gällande utvecklings-, studiebildnings 
och utbildningsinsatser. Därutöver genomför RF-SISU flera utvecklingsprojekt, kurser, och 
temakvällar, en del av dem i samarbete med kommunen. 

RF SISU ska erbjuda ledarutbildning för organisations- och aktivitetsledare, samt 
medlemsbildning för aktiva och målsmän. 

RF SISU har en idrottskonsulent stationerad i Kungälv. Arbetsplats på kommunen finns för 
konsulenten att tillgå. 

RF SISU fokuserar på nedanstående områden:
- den moderna föreningen engagerar,
- öka attraktionskraften för att få fler att idrotta och vara med i föreningsliv, med särskild 
inriktning att behålla eller nå nya medlemmar upp till 20 år,
- fortsatt arbete med ” Samsynsavtalet”
- delta på möten med kommunens Idrottsråd
- delta på kommunens årliga idrottskonferens
- arbeta med att förändra strukturer och normer
- nå ut och utbilda våra föreningsledare, med fokus på unga ledare
- verka för att nyanlända inkluderas i föreningslivet
- riktade insatser minska utanförskapet
- vara idrottens röst på nätverket Komarken 

Målsättning
Den långsiktiga målsättningen är fler och bättre utbildade ledare och ökad utbildningsnivå 
inom idrottsföreningarna i kommunen. RF SISU ska årligen under 2022 vara aktiva i 2/3 av 
de idrottsföreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet i kommunen.
Metod
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RF SISU arbetar med uppsökande verksamhet, direkta kontakter och föreningsbesök för att 
undersöka behov, vara bollplank i utbildnings- och utvecklingsfrågor. Den uppsökande 
verksamheten kompletteras med anordnande av kurser, processer, temakvällar och olika 
mötesplatser. 

Uppföljning/utvärdering:
Uppföljning och utvärdering av RF SISUs insatser sker på följande sätt:

Kvantitativ uppföljning:
- antalet föreningar som RF SISU har genomfört verksamhet i
- antal deltagare som har deltagit i olika utbildningsinsatser inom föreningarna

Kvalitativ uppföljning:
- Verksamhetsberättelse som även kan redovisas muntligen tillsammans med några 
föreningar, eventuellt kompletterat med enkätundersökningar. 

Avstämning:
Avstämning av överenskommelsen sker genom dialog årligen. Parterna är överens om att det 
gångna årets måluppfyllelse jämte redovisning av uppkomna behov från idrottsföreningarna, 
kommunen och RF SISU ska ligga till grund för förnyelsen av överenskommelsen. 

Idrotten i siffor, 2021
Antal idrottsföreningar med barn- och ungdomsverksamhet 65
Antal föreningsmedlemskap, ca 14 000
Antal ideella ledare, ca 1 540

Utbildningsverksamhet, 2021
Antal samverkande föreningar 22 st
Antal utbildningstimmar 11 943
Antal utvecklings- och processarbeten 6

Verksamhetens bedömning
RF SISU och deras idrottskonsulenter är en viktig kraft inom idrottsverksamheten. Med 
deras experter inom många olika ämnen stöttar de föreningarna i svåra frågor. Förvaltningen 
har de senaste åren utvecklat samarbetet med RF SISU. Exempel på lyckade samarbeten 
senaste året är bland annat:
- Genomförande av samsynsavtal tillsammans med Idrottsrådet
- Ledarkraft – tre föreläsningar för ledare inom föreningslivet i Kungälv
- Nätverket Komarken
- avstämningsmöten 1 ggr/månaden
- Idrottsrådets möten
- Funktion vid årliga idrottskonferensen

Avtalet verkställs mellan RF SISU och Kungälvs kommun verkställs efter beslut om stöd på 
utskottet för bildning och lärande. 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
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Stödet till RF SISU ligger i linje med kommunfullmäktiges strategiska mål att ge möjlighet 
till en aktiv fritid för alla åldrar. 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
RF SISU västra Götaland och dess koppling till fysisk aktivitet, folkhälsa samt föreningsliv 
och folkrörelse svarar upp mot Agenda 2030. Mål 10 är att minska ojämlikheten inom och 
mellan länder. 
Rättvis tillgång till hälsoservice och till förhållande som främjar en god hälsa, god 
livskvalitet och möjlighet till försörjning, även för människor med begränsade resurser. 
10:2: Till 2030 möjliggöra och verka för att alla människor, oavsett kör, ålder, 
funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk annan ställning, blir 
inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet. 
  
Bedömning utifrån politiska styrdokument 

Koppling hittas i följande politiska styrdokument: 
- Riktlinjer för föreningsstöd, KS2020/0674
- Vision 2040, KS2012/817 
- Social översiktsplan steg 1, KS2018/1329 
- Idrottspolitiskt program, KS2018/1043 
- Funktionshinderspolitiskt program, KS2012/1521 
- Näringslivsplan för ökad tillväxt, KS2016/0428

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
RF SISU Västra Götaland arbetar med föreningar som driver barn- och ungdomsverksamhet 
men anordnar även utbildningar, workshops och liknande för ledare och styrelser. RF SISU 
vill ge alla samma möjlighet att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett långt och hållbart 
föreningsdeltagande.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv

Parterna är överens om en fortsatt fördjupat och utvecklat samarbete inom RF SISU:s olika 
verksamhetsdelar. Överenskommelsen bygger på en långsiktig flerårig samverkan. Som grund 
till det fördjupade samarbetet kommer årligen beslutade mål- och riktlinjer finnas för båda 
parterna. Inriktningen är att RF SISU ska stödja folkrörelseidrottens ideologiska, 
demokratiska, hälsofrämjande och sociala funktion inom föreningar i kommunen. 
Utgångspunkten är att verka för att idrottsföreningarna bedriver sin idrottsverksamhet 
utifrån idrottens idéprogram ”Idrotten vill” och ”Strategi 2025”. 

Ekonomisk bedömning
För verksamheten 2022, ersätts RF SISU med ett organisationsbidrag på 180 000 kronor från 
Fritid och 50 000 kronor från Folkhälsa. Totalt erhåller RF SISU 230 000 kronor, 2022.
Stödet ryms inom befintlig budget. 
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Förslag till beslut
För verksamheten 2022 ersätts RF SISU med ett organisationsbidrag på 180 000 
kronor från Fritid och 50 000 kronor från Folkhälsa. 

Lena Arnfelt Anders Holm
Sektorchef trygghet och stöd Sektorchef samhälle och utveckling

Expedieras till: Katarina Vallström 
RF SISU 

För kännedom till:
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Handläggarens namn
Johan Sjöholm 

3/1/2022

Ansökan Kungälvs HK handboll för alla  (Dnr KS2021/2142-5)
Sammanfattning
Kungälvs HK har inkommit med en ansökan för projektet ”Handboll för alla”. Syftet med 
redan inledd satsning är att öka delaktighet och inkludering bland barn och ungdomar med 
intellektuell funktionsvariation i Kungälvs kommun. Målet är att barn och ungdomar med 
funktionsvariation ska inkluderas och normaliseras i föreningens ordinarie verksamhet. 
Kungälvs HK ansöker om bidrag för ersättning till ledare, inköp av material samt 
utbildning. 

Ansökan överensstämmer med inriktning i Kungälvs kommun strategiska mål och 
resultatmål samt program social hållbarhet och idrottspolitiska program. 

Förslag till beslut: 
1. Kungälv HK beviljas 50 tkr för uppstart av handboll för alla. 
2. Bidraget riktas enbart ”Handboll för alla” 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 Kungälvs HK handboll har bedömts utifrån ovanstående allmänna regler i 
kommunallagen.

Förvaltningens bedömning
Kungälvs HK har inkommit med en ansökan för projektet ”Handboll för alla”. Syftet med 
redan inledd satsning är att öka delaktighet och inkludering bland barn och ungdomar med 
intellektuell funktionsvariation i Kungälvs kommun. Målet är att barn och ungdomar med 
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funktionsvariation ska inkluderas och normaliseras i föreningens ordinarie verksamhet. 
Kungälvs HK ansöker om bidrag för ersättning till ledare, inköp av material samt 
utbildning. 

I januari 2022 har Kungälvs HK startat upp pilotverksamhet kring handboll för alla. 

Utifrån både det främjande och förebyggande perspektivet är en meningsfull och aktiv fritid 
en viktig skyddsfaktor för barn- och ungdomar. Efter dialog med representanter från 
civilsamhället samt berörda från berörda enheter i förvaltningen uppfyller konceptet 
”Handboll för alla” ett viktigt behov. Utgångspunkten är att stötta Kungälvs HK att 
integrera verksamheten i befintlig struktur och skapa en inkludering på lika villkor för 
målgruppen.

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 möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar.

Ansökan har även bedömts utifrån följande av kommunstyrelsens resultatmål: 

 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 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. I 
underliggande plan för funktionhinderpolitiska arbetet (Dnr KS2019/1500) är målen att: 

 Den kommunala kultur- och fritidsverksamheten ska erbjuda aktiviteter som gör det 
möjligt för barn och unga med funktionsnedsättning att delta.

 Kungälvs kommun ska stimulera föreningar att erbjuda aktiviteter och verksamheter så 
att människor med funktionsnedsättning kan delta både som utövare och som åskådare
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Mål i Kungälvs kommun Idrottspolitiska programmets (Dnr KS 2018/1043) är att trösklarna 
ska minskas och göra det möjligt för alla att delta i föreningslivet.  Vidare ska kommunala 
föreningsbidrag skapa en rolig, stimulerande och omväxlande fritid för alla. 

Bedömningen är att inkommen ansökan ”Handboll för alla” överensstämmer med 
inriktningar i ovanstående program och planer. 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Enligt rapporter från Folkhälsomyndigheten är personer med funktionsvariation mindre 
fysisk aktiva än övriga befolkningen. Fysisk aktivitet är en friskfaktor på olika sätt. För 
deltagarna i ”Handboll för alla” kan aktiviteten innebära större välbefinnande genom 
gemenskapen och att känna sig som en del av samhället.

Ansökan har förankrats via rådet för funktionshinderfrågor. 

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv
Ansökan är avstämd med ledningsrepresentanter från Trekungargymnasiet, Trygga 
Ungdomsmiljöer samt LSS. Den samlade bedömningen från dessa är att ansökans syfte och 
mål är särskilt angelägen utifrån målgruppen. Viktig är fortsatt förankring och spridning av 
”Handboll för alla” bland berörda aktörer i Kungälvs kommun. 

Ekonomisk bedömning

Möjlighet till avsatta medel finns via folkhälsobudgeten i Kungälvs kommun. Bidraget 
öronmärks för projektet och återbetalas Kungälvs kommun om projektet inte startas. 
Bidraget ska ses som engångssumma för att initiera en långsiktig verksamhet. 

RF-SISU har varit delaktiga i planeringen och bidraget med 11 tkr. Kring externfinansiering 
har föreningen pågående dialog med lokala näringslivet i Kungälv.  

.

Förslag till beslut
1. Kungälv HK beviljas 50 tkr för uppstart av handboll för alla. 
2. Bidraget riktas enbart till ”Handboll för alla” 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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Projekt: Handboll för alla 

 
Denna ansökan är en bidragsansökan till projektet “Handboll för alla” med ambition om 

att öka delaktighet och inkludering bland barn och ungdomar med intellektuell 

funktionsvaration i Kungälvs kommun 

 

Bakgrund 

Alla, oavsett funktionsförmåga, ska ha möjligheten att vara delaktiga inom samhällets 

alla områden. Personer med funktionsnedsättning upplever sin hälsa som betydligt 

sämre än befolkningen i övrigt. Vi inom idrotten har potential att spela en viktig roll. 

Handboll är en av de största idrotterna i Kungälv, men verksamheten för personer med 

funktionsnedsättning är ännu väldigt outvecklad. Vi i Kungälvs Handbollsklubb vill  

utveckla och sprida idrott för personer med intellektuell funktionsnedsättning i vår 

förening och på sikt i samarbete med fler föreningar utveckla verksamheten att gälla fler 

idrotter och områden. 

 

Projektidé 

Vi kommer inledningsvis startar en pilotverksamhet i vår förening där individer med 

intellektuell funktionsvariation får prova på att träna och spela handboll. Målet för vår 

förening är att dessa individer ska inkluderas och normaliseras i vår vardagliga 

verksamhet. Arbetet kommer att utvärderas löpande och ligga till grund för en fortsatt 

spridningen inom flera områden i vår förening och i samarbete med fler föreningar i vår 

kommun. 

 

Detta kommer att hända 

I steg 1 handlar det om att rekrytera ledare med specialkompetens inom området. Detta 

arbete har pågått en tid och är nu avslutat. Dessa i dagsläget 3 ledare kommer att starta 

upp pilotverksamhet i januari med ”prova på” tillfällen.  

 

Vi kommer att behöva inventera, komplettera och anpassa utbildnings-  och 

träningsmaterial så att de ger ett bra stöd och är relevant för målgruppen. 

 

I steg 2 handlar det om att integrera denna verksamhet i vår befintliga struktur och 

skapa en inkludering på lika villkor för denna grupp.  

 

I steg 3 vill vi skapa ett lag för seriespel och integrera parahandboll hos befintliga cuper 

och turneringar och utveckla ett ambassadörskap där alla våra lag, ledare och spelare 

blir en del i inkludering och integration. 
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Genom att utveckla vår verksamhet med parahandboll och på sikt göra den 

till en självklar del av den vardagliga verksamheten, bidrar vi alla till ett mer 

inkluderande samhälle. Genom att vara med och sprida våra erfarenheter 

och succesivt samarbeta med fler föreningar skapar vi en gemenskap 

förening till förening och utvecklar våra gemensamma intressen att gälla för fler. 

 

Ansökan 

För att kunna genomföra flera utav dessa steg och för att det ska kunna bli en hållbar 

och genomförbar satsning som håller för framtiden behöver vi stöd i uppstarten i form 

utav ekonomiska medel. Budgeten för projektet ligger enligt våra beräkningar på ca 

450 000 kr och vår målsättning är att finansiera detta genom bidrag från Kungälvs 

kommun, RF SISU och näringslivet i vår kommun. När projektet är genomfört och 

integrerad i vår verksamhet räknar vi med att den ska i stora delar vara självförsörjande 

om än med viss  hjälp av bidrag. 

 

För detta projekt ansöker härmed Kungälvs Handbollsklubb om ett kommunalt bidrag 

på 200 000 kr. Kungälvs Handbollsklubb kommer att använda bidraget för att finansiera 

projektets olika delar. 

 

1. Ersättning till utbildade pedagoger tillika projektledare 

2. Inköp av material till projektet 

3. Utbildning av övrig personal 

 

Kungälvs Handbollsklubb kommer att påbörja projektet oavsett finansiering, men 

självklart kommer vi att få anpassa oss till den budget vi lyckas få ihop. Vi kan genomföra 

projektet med mindre medel, men det innebär färre genomförda aktiviteter och då 

denna grupp kräver specialutbildade pedagoger kan det  bli problem med rekrytering 

och utbildning utav fler ledare och personal. 

 

 

Kontaktperson Kungälvs HK 
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Handläggarens namn
Katarina Vallström 

3/1/2022

Beslut, sociala föreningsbidrag 2022: Aktiva Länken  (Dnr KS2022/0184-2)
Sammanfattning
Ekonomiskt stöd kan beviljas till förening som i sin verksamhet vänder sig till någon av 
socialtjänstens målgrupper och som har aktiviteter som stärker och/eller är ett komplement 
till socialtjänstens verksamheter. Insatserna kan vara förebyggande, stödjande eller 
stimulerande för målgruppen. Föreningen ska samverka med socialtjänsten och ha lokal 
verksamhet i Kungälv eller på annat sätt anknyta till kommunen. Föreningsbidraget fördelas 
från Trygghet och stöds budget, där totalt ca 1 miljon kronor är avsatta för ändamålet.

Föreningen Aktiva Länken har 71 medlemmar i Kungälv och har ansökt om 250 000 kronor 
i ekonomiskt stöd för verksamhet 2022.

Förslag till beslut: 
Föreningen Aktiva Länken beviljas  kronor i ekonomiskt stöd för 
verksamheten 2022.

Juridisk bedömning 
Det sociala stödet är ett kommunalt föreningsbidrag och bedöms utgöra en kommunal 
angelägenhet enligt kommunallagen. 
Kommunala bidrag till det ideella föreningslivet regleras ytterst sällan i speciallagstiftning. 

Av betydelse för de ideella föreningarna är således i princip bara de allmänna reglerna i 
kommunallagen. 

Kommunallagens allmänna regler bör således beaktas och bland dessa särskilt: 

 Allmänintresset

 Lokaliseringsprincipen

 Kommunala proportionalitetsprincipen

 Förbudet mot understöd åt näringsidkare

Det sociala stödet bedöms med sin nuvarande konstruktion förenligt med kommunallagens 
skrivningar.
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Förvaltningens bedömning
Bakgrund
Verksamheten bedömer att Aktiva Länken uppfyller samtliga kriterier för att beviljas 
föreningsbidrag. 

Aktiva Länken Kungälv - Ale är medlem i riksorganisationen Sällskapet Länkarna. 
Föreningen stödjer personer med alkohol - och drogproblem samt deras familjer och 
anhöriga. Föreningen bedriver upplysningsverksamhet om drogers negativa inverkan till 
skolor, vid temakvällar i föreningens lokal samt via utställningsskärmar och 
informationsmaterial framtaget av riksorganisationen. Under pandemiåret 2020 minska 
föreningens aktiviteter och antal träffar men föreningen hoppas att snart återuppta sin 
verksamhet. Föreningen arbetar vidare med upplysningsverksamhet om drogers negativa 
verkningar. Aktiva Länken ses som ett komplement till socialtjänstens insatser för 

människor med missbruksproblematik och deras anhöriga. 

Enligt 9 § 5 kap Socialtjänstlagen skall socialtjänsten verka för att den enskilde 
missbrukaren får den hjälp och den vård som han eller hon behöver för att komma ifrån
missbruket. Aktiva Länkens arbete ses som ett komplement till socialtjänstens arbete. 
 
Under 2021 har förvaltningen haft nära dialog med föreningen utifrån pågående 
sammanslagning med Kamratföreningen Länken, som kommer att slutföras 2023.

Bedömning
Bidrag och stöd till föreningar och frivilligorganisationer näraliggande socialtjänstens 
verksamheter som individ - och familjeomsorgen, funktionshinderföreningar, 
diagnosföreningar och pensionärsföreningar. Föreningen ska bedriva verksamhet som 
motverkar diskriminering och främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, hudfärg, 
nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell 
läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person. Föreningens 
arbete ska främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor 
och aktivt delta i samhällslivet.

I bedömningen av bidragets storlek ska hänsyn tas till vilken typ av aktiviteter föreningen 
bedriver och hur detta kommer medlemmar tillgodo, men också hur föreningarna stöder 
särskilt utsatta grupper. Föreningsbidraget ska inspirera till förnyelse och utveckling samt 
utveckla samarbetsformer mellan offentliga och frivilliga verksamheter, samt motverka 
främlingsfientlighet och diskriminering. I bedömningen av bidragets storlek ska särskilt 
beaktas om föreningen aktivt arbetar med integration och om föreningen har 
förebyggande verksamhet till stöd för barn och unga.  

I bedömningen tas också hänsyn till antalet aktiva medlemmar i Kungälv och antal 
sammankomster.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål

Stöd till Aktiva Länken bedöms som särskilt viktigt utifrån det strategiska målet ”En trygg 
omsorg med valmöjligheter genom livet”, Vi ser hur behoven av vård och 
funktionshinderomsorgen ökar, därmed ökar omsorgsinsatser i kommunen. Kungälv ska 
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kunna stå för en trygg omsorg, medborgarnaska kunna lita på välfärden och de mest utsatta 
ska ha den bästa omsorgen. Den personliga integriteten ska värnas och möjligheter att välja 
och påverka behöver utvecklas.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Det sociala bidrag och dess koppling till aktivitet och folkhälsa samt föreningsliv och 
folkrörelse svarar upp mot Agenda 2030. 

Mål 10 är att minska ojämlikheten inom och mellan länder. Rättvis tillgång till hälsoservice 
och till förhållanden som främjar en god hälsa främjar god livskvalitet och möjligheter till 
försörjning, även för människor med begränsade resurser. 

Underliggande målet 10.2 innefattar att till 2030 möjliggöra och verka för att alla 
människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller 
ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska 
livet.  

Bedömning utifrån politiska styrdokument 

Bidraget finns beskrivet i styrdokumentet ”Riktlinjer för föreningsstöd” KS2020/0674.
Stöd till socialt stödjande föreningar (kapitel 11) infattar föreningar som: 

 Verkar för att stödja särskilt utsatta grupper i samhället.

 Föreningar som arbetar särskilt med integration. 

Utifrån riktlinjen är kravet att: 

 Föreningen ska verka i den enskildes intresse

 Erbjuda stöd till personlig utveckling, glädje, hälsa samt motverka främlingsfientlighet 
och diskriminering 

Varje ansökan ska även beaktas särskilt utifrån Kungälvs kommuns mål kring ökat 
innanförskap.

Stöd till Aktiva Länken ska även bedömas från program social hållbarhet (Dnr 
KS2019/0202), där övergripande målet är att öka innanförskapet i Kungälv kommun. I 
underliggande social översiktsplan (Dnr KS2019/1500) betonas behovet av gemensamma 
insatser till personer med missbruk och nedsatt psykisk häls. Samverkan med civila samhället 
nämns som särskilt prioriterat.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Föreningen Aktiva Länken fyller en viktig funktion för att vidmakthålla drogfrihet bland 
sina medlemmar. 

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv

Föreningsstöd påverkar inte medarbetarperspektivet. 
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Ekonomisk bedömning
Ekonomiskt stöd till förening finansieras med avsatt budget från sektor Trygghet och Stöd. 
Totalt utgör budgeten 1 miljon kronor 2022. Stödet till Aktiva Länken ryms inom befintlig 
budget. 

Förslag till beslut
1. Föreningen Aktiva Länken beviljas  kronor i ekonomiskt stöd för 
verksamheten 2022.

Lena Arnfelt Haleh Lindqvist
Sektorchef trygghet och stöd Kommundirektör

Expedieras till: Katarina Vallström
Aktiva Länken 

För kännedom till:

 



7 Beslut, sociala föreningsbidrag 2022: Kamratföreningen Länken  - KS2022/0187-2 Beslut, sociala föreningsbidrag 2022: Kamratföreningen Länken  : Beslut, sociala föreningsbidrag 2022: Kamratföreningen Länken

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 

3/1/2022

Beslut, sociala föreningsbidrag 2022: Kamratföreningen Länken  (Dnr 
KS2022/0187-2)
Sammanfattning
Ekonomiskt stöd kan beviljas till förening som i sin verksamhet vänder sig till någon av 
socialtjänstens målgrupper och som har aktiviteter som stärker och/eller är ett komplement 
till socialtjänstens verksamheter. Insatserna kan vara förebyggande, stödjande eller 
stimulerande för målgruppen. Föreningen ska samverka med socialtjänsten och ha lokal 
verksamhet i Kungälv eller på annat sätt anknyta till kommunen. Föreningsbidraget fördelas 
från Trygghet och stöds budget, där totalt ca 1 miljon kronor är avsatta för ändamålet.

Kamratföreningen Länken ansöker om föreningsbidrag 2022 men har inte angivit en specifik 
summa i ansökan.

Förslag till beslut:
Kamratföreningen Länken beviljas  kronor i ekonomiskt stöd för 
verksamheten 2022.

Juridisk bedömning 
Det sociala stödet är ett kommunalt föreningsbidrag och bedöms utgöra en kommunal 
angelägenhet enligt kommunallagen. Kommunala bidrag till det ideella föreningslivet 
regleras ytterst sällan i speciallagstiftning. Av betydelse för de ideella föreningarna är således i 
princip bara de allmänna reglerna i kommunallagen.  

Kommunallagens allmänna regler bör således beaktas och bland dessa särskilt:

 Allmänintresset

 Lokaliseringsprincipen

 Kommunala proportionalitetsprincipen

 Förbudet mot understöd åt näringsidkare

Det sociala stödet bedöms med sin nuvarande konstruktion förenligt med kommunallagens 
skrivningar.  
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Förvaltningens bedömning
Bakgrund
Kamratföreningen Länken är en sammanslutning av både män och kvinnor med 
gemensamma erfarenhet av alkoholmissbrukets följder. Medlemmarna hyser en ärlig och 
uppriktig önskan att börja en ny tillvaro med total avhållsamhet från alkohol. Genom 
regelbundna veckomöten och olika fritidsverksamheter och andra samkväm, stärks 
gemenskapen och sammanhållningen inom föreningen. 

En länkförening är en sammanslutning av före detta alkoholsjuka, som genom läkarvård, 
medicin, kamraters hjälp och den egna viljan blivit friska. Kamratföreningen Länken 
samarbetar med avdelning 10 på Kungälvs sjukhus genom besök på avdelningen var 14:e 
dag. Genom dessa besök har föreningen fått ett antal nya medlemmar. Andra medlemmar 
söker Kamratföreningen Länken i telefon eller genom besök i lokalen. Kamratföreningen 
Länken har också haft telefonförfrågningar från missbrukare och anhöriga för råd och 
information om hur man går tillväga för att få hjälp med missbruksproblem. 

Kamratföreningen Länken har 21 medlemmar skrivna i Kungälvs kommun vid årsskiftet 
2021/2022.

Under 2021 har förvaltningen haft nära dialog med föreningen utifrån pågående 
sammanslagning med Aktiva Länken, som kommer att slutföras 2023. 

Bedömning
Kamratföreningen Länken bedöms uppfylla kriterier för att beviljas föreningsbidrag. 

Bidrag och stöd till föreningar och frivilligorganisationer näraliggande socialtjänstens 
verksamheter som individ - och familjeomsorgen, funktionshinderföreningar, 
diagnosföreningar och pensionärsföreningar. Föreningen ska bedriva verksamhet som 
motverkar diskriminering och främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, hudfärg, 
nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell 
läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person. Föreningens 
arbete ska främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor 
och aktivt delta i samhällslivet.

I bedömningen av bidragets storlek ska hänsyn tas till vilken typ av aktiviteter föreningen 
bedriver och hur detta kommer medlemmar tillgodo, men också hur föreningarna stöder 
särskilt utsatta grupper. Föreningsbidraget ska inspirera till förnyelse och utveckling samt 
utveckla samarbetsformer mellan offentliga och frivilliga verksamheter, samt motverka 
främlingsfientlighet och diskriminering. I bedömningen av bidragets storlek ska särskilt 
beaktas om föreningen aktivt arbetar med integration och om föreningen har 
förebyggande verksamhet till stöd för barn och unga. 

I bedömningen tas också hänsyn till antalet aktiva medlemmar i Kungälv och antal 
sammankomster.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
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Stöd till Kamratföreningen Länken bedöms som särskilt viktigt utifrån det strategiska målet 
”En trygg omsorg med valmöjligheter genom livet”. Kungälvs kommun ska stå för en trygg 
omsorg, medborgarna ska kunna lita på välfärden och de mest utsatta ska ha den bästa 
omsorgen. Den personliga integriteteten ska värnas och möjligheter att välja och påverka 
behöver utvecklas.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Det sociala bidrag och dess koppling till aktivitet och folkhälsa samt föreningsliv och 
folkrörelse svarar upp mot Agenda 2030: 

Mål 10 är att minska ojämlikheten inom och mellan länder. Rättvis tillgång till hälsoservice 
och till förhållanden som främjar en god hälsa främjar god livskvalitet och möjligheter till 
försörjning, även för människor med begränsade resurser. 

Underliggande målet 10.2 innefattar att till 2030 möjliggöra och verka för att alla 
människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller 
ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska 
livet.  

Bedömning utifrån politiska styrdokument 

Bidraget finns beskrivet i styrdokumentet ”Riktlinjer för föreningsstöd” KS2020/0674.
Stöd till socialt stödjande föreningar (kapitel 11) infattar föreningar som: 

 Verkar för att stödja särskilt utsatta grupper i samhället.

 Föreningar som arbetar särskilt med integration. 

Utifrån riktlinjen är kravet att: 

 Föreningen ska verka i den enskildes intresse

 Erbjuda stöd till personlig utveckling, glädje, hälsa samt motverka främlingsfientlighet 
och diskriminering 

Varje ansökan ska även beaktas särskilt utifrån Kungälvs kommuns mål kring ökat 
innanförskap.

Stöd till Kamratföreningen Länken ska även bedömas från program social hållbarhet (Dnr 
KS2019/0202), där övergripande målet är att öka innanförskapet i Kungälv kommun. I 
underliggande social översiktsplan (Dnr KS2019/1500) betonas behovet av gemensamma 
insatser till personer med missbruk och nedsatt psykisk häls. Samverkan med civila samhället 
nämns som särskilt prioriterat. 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Kamratföreningen Länken fyller en viktig funktion vid att vidmakthålla drogfrihet bland 
dess medlemmar.
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Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv
Föreningsstöd bedöms inte påverka medarbetarperspektivet. 

Ekonomisk bedömning
Ekonomiskt stöd till sociala föreningar finansieras med avsatt budget från sektor Trygghet 
och stöd med cirka 1 miljon kronor 2022. Stödet till Kamratföreningen Länken ryms inom 
befintlig budget

Förslag till beslut
1. Kamratföreningen Länken beviljas  kronor i ekonomiskt stöd för 
verksamheten 2022.

Lena Arnfelt Haleh Lindqvist
Sektorchef trygghet och stöd Kommundirektör

Expedieras till: Katarina Vallström
Kamratföreningen Länken

För kännedom till:
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Handläggarens namn
Katarina Vallström 

3/1/2022

Beslut, sociala föreningsstöd 2022: FUB i Kungälv  (Dnr KS2022/0191-3)
Sammanfattning
Ekonomiskt stöd kan beviljas till förening som i sin verksamhet vänder sig till någon av 
socialtjänstens målgrupper och som har aktiviteter som stärker och/eller är ett komplement 
till socialtjänstens verksamheter. Insatserna kan vara förebyggande, stödjande eller 
stimulerande för målgruppen. Föreningen ska samverka med socialtjänsten och ha lokal 
verksamhet i Kungälv eller på annat sätt anknyta till kommunen. Föreningsbidraget fördelas 
från Trygghet och stöds budget, där ca 1 miljon kronor är avsatta för ändamålet. 

FUB i Kungälv är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna 
med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. 

Förslag till beslut:

FUB beviljas  kronor i ekonomiskt stöd för verksamhet 2022.

Juridisk bedömning 
Det sociala stödet är ett kommunalt föreningsbidrag och bedöms utgöra en kommunal 
angelägenhet enligt kommunallagen. Kommunala bidrag till det ideella föreningslivet 
regleras ytterst sällan i speciallagstiftning. Av betydelse för de ideella föreningarna är således i 
princip bara de allmänna reglerna i kommunallagen.  

Kommunallagens allmänna regler bör således beaktas och bland dessa särskilt:

 Allmänintresset

 Lokaliseringsprincipen

 Kommunala proportionalitetsprincipen

 Förbudet mot understöd åt näringsidkare

Det sociala stödet bedöms med sin nuvarande konstruktion förenligt med kommunallagens 
skrivningar.
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Förvaltningens bedömning
FUB i Kungälv är en intresseorganisation med 274 medlemmar och totalt i Sverige mer än 
25 000 medlemmar i 150 lokalföreningar.
FUBs vision är ”ett samhälle, en värld, där personer med utvecklingsstörning kan leva sitt liv 
som alla andra”.

FUB Kungälv bedöms uppfylla samtliga kriterier för att beviljas föreningsbidrag. 

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. 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål

Föreningsbidrag har direkt koppling till KS resultatmål ”Fler barn och unga deltar i ett rikt 
och varierat kultur- och fritidsliv” då stöden riktas till barn och ungdomar i åldersgruppen 
7–20 år och genom att stöden premierar aktivitet.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Beröringspunkter utifrån följande målområdena i Agenda 2030: 

 Mål 3 God hälsa och välbefinnande, att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla 
människors välbefinnande i alla åldrar. 

 Mål 4 God utbildning för alla, säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god 
kvalitet och främja livslångt lärande för alla. 

 Mål 10 Minskad ojämlikhet, som innebär minska ojämlikheten inom och mellan länder. 

Bedömning utifrån politiska styrdokument 

Föreslaget föreningsbidrag till FUB Kungälv Föreningsbidrag relaterar till 
kommunfullmäktiges 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

 En trygg omsorg med valmöjligheter genom hela livet
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Föreningsbidraget relaterar även till kommunstyrelsens resultatmål:

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

Föreningsbidrag relaterar till ett flertal tidigare fastställda styrdokument:

 Vision 2040 (Dnr KS2012/817)

 Riktlinjer för föreningsstöd (Dnr KS2020/0674)

 Idrottspolitiskt program (Dnr KS2018/1043)

 Näringslivsplan för ökad tillväxt (Dnr KS2016/0428)

 Programmet Social hållbarhet – ökat innanförskap (Dnr KS2019/0202)

 Social översiktsplan – plan kring ökat innanförskap 2027 (Dnr KS2019/1500)

 Plan för funktionshinderpolitiska arbetet (Dnr KS2019/1500)

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
FUB i Kungälv är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna 
med intellektuell funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv. 

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv

Beslutet påverkar inte medarbetarnas arbetsmiljö. 

Ekonomisk bedömning
Ekonomiskt stöd till förening finansieras via avsatt budget från sektor Trygghet och Stöd. 
Stöd till FUB Kungälv ryms inom befintlig budget. 

Förslag till beslut
1. FUB i Kungälv beviljas  kronor i ekonomiskt stöd för verksamhet 2022.

Lena Arnfelt Haleh Lindqvist
Sektorchef trygghet och stöd Kommundirektör
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Expedieras till: Katarina Vallström 
FUB i Kungälv 

För kännedom till:
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VERKSAMHETSOMRÅDE LOKALER OCH 
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Handläggarens namn
Katarina Vallström 

3/1/2022

Beslut, sociala föreningsbidrag 2022: HSO Kungälv (Dnr KS2022/0193-2)
Sammanfattning
Ekonomiskt stöd kan beviljas till förening som i sin verksamhet vänder sig till någon av 
socialtjänstens målgrupper och som har aktiviteter som stärker och/eller är ett komplement 
till socialtjänstens verksamheter. Insatserna kan vara förebyggande, stödjande eller 
stimulerande för målgruppen. Föreningen ska samverka med socialtjänsten och ha lokal 
verksamhet i Kungälv eller på annat sätt anknyta till kommunen. Föreningsbidraget fördelas 
från Trygghet och Stöds budget, där ca 1 miljon kronor är avsatta för ändamålet. 

HSO (Handikappförbundens samarbetsorganisation) är en paraplyorganisation för femton 
funktionshinderföreningar i Kungälv. Föreningen HSO Kungälv, har ansökt om 55 000 
kronor i föreningsbidrag 2022.

Förslag till beslut: 
Föreningen HSO i Kungälv, beviljas  kronor i ekonomiskt stöd för 
verksamheten 2022.

Juridisk bedömning 
Det sociala stödet är ett kommunalt föreningsbidrag och bedöms utgöra en kommunal 
angelägenhet enligt kommunallagen. 
Kommunala bidrag till det ideella föreningslivet regleras ytterst sällan i speciallagstiftning. 

Av betydelse för de ideella föreningarna är således i princip bara de allmänna reglerna i 
kommunallagen. 
Kommunallagens allmänna regler bör således beaktas och bland dessa särskilt: 

 Allmänintresset

 Lokaliseringsprincipen

 Kommunala proportionalitetsprincipen

 Förbudet mot understöd åt näringsidkare

Det sociala stödet bedöms med sin nuvarande konstruktion förenligt med kommunallagens 
skrivningar. 

. 
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Förvaltningens bedömning
HSO Kungälv, är en paraplyorganisation som stöttar 15 funktionshinderföreningar, som i 
sin tur stöttar både barn- och vuxenverksamhet. HSO ansöker om medel för lokalhyran på 
adressen . Lokalen nyttjas väl av flertalet föreningar. 

HSOs syfte är att genom samarbetsorganet få flera föreningarna att arbeta tillsammans och 
ge varandra stöd. Arbetet syftar på att ge funktionshindrade full delaktighet och jämlikhet i 
samhällets alla områden. HSO verkar för att medlemsföreningarnas intresse i övergripande 
och gemensamma frågor tas tillvara i kommunen. Föreningen vill underlätta och stödja 
föreningarnas arbete genom utrednings-, kontakt-, utbildnings- och 
informationsverksamhet. 
Utifrån verksamhetsplanen innefatta uppdraget att: 

 Arbeta för ökad kunskap om funktionshindrades villkor. 
 Samarbete med de anslutna föreningarna. 
 Förbereda ärenden till Rådet för funktionshindrade (RFF) gemensamt med 

medlemsföreningar. 
 Arbeta aktivt för att påverka tillgängligheten för funktionshindrade i Kungälvs 

kommun. 

Föreningens arbete syftar på att ge funktionshindrade full delaktighet och jämlikhet på 
samhällets alla områden. 

Verksamheten bedömer att HSO Kungälv uppfyller samtliga kriterier för att beviljas 
föreningsbidrag. 

Bidrag och stöd till föreningar och frivilligorganisationer näraliggande socialtjänstens 
verksamheter som individ- och familjeomsorgen, funktionshinderföreningar, 
diagnosföreningar och pensionärsföreningar. Föreningen ska bedriva verksamhet som 
motverkar diskriminering och främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, hudfärg, 
nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell 
läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person. Föreningens 
arbete ska främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor 

och aktivt delta i samhällslivet. 

I bedömningen av bidragets storlek ska hänsyn tas till vilken typ av aktiviteter föreningen 
bedriver och hur dessa kommer alla medlemmar till godo. Medlemsantal och 
aktiviteter/sammankomster påverkar också bidragets storlek. Andra kriterier för bidragets 
storlek är om föreningen bedriver kompetensutveckling för medlemmarna och hur 

föreningen samverkar med kommunen. 
Vidare skall särskilt beaktas om stödet ges till verksam som stödjer barn och unga. 

Förvaltningen följer upp utgivna bidrag. Vanligtvis genom att föregående års 
verksamhetsinnehåll beskrivs i förnyad ansökan. 
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Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål

Stöd till HSO bedöms som särskilt viktigt utifrån två av KS strategiska mål: 

 En trygg omsorg med valmöjligheter genom livet. 

Vi ser hur behoven av vård och funktionshinderomsorgen ökar, därmed ökar 
omsorgsinsatser i kommunen. Kungälv ska kunna stå för en trygg omsorg, medborgarnaska 
kunna lita på välfärden och de mest utsatta ska ha den bästa omsorgen. Den personliga 
integriteten ska värnas och möjligheter att välja och påverka behöver utvecklas. 

 Att ge möjlighet till en aktiv fritid för alla åldrar.

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

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Det sociala bidrag och dess koppling till aktivitet och folkhälsa samt föreningsliv och 
folkrörelse svarar upp mot Agenda 2030: 

Mål 10 är att minska ojämlikheten inom och mellan länder. Rättvis tillgång till hälsoservice 
och till förhållanden som främjar en god hälsa främjar god livskvalitet och möjligheter till 
försörjning, även för människor med begränsade resurser. 

Underliggande målet 10.2 innefattar att till 2030 möjliggöra och verka för att alla 
människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller 
ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska 
livet.  

Bedömning utifrån politiska styrdokument 

Bidraget finns beskrivet i styrdokumentet ”Riktlinjer för föreningsstöd” KS2020/0674.
Stöd till socialt stödjande föreningar (kapitel 11) infattar föreningar som: 
Verkar för att stödja särskilt utsatta grupper i samhället.
Föreningar som arbetar särskilt med integration. 

Utifrån riktlinjen är kravet att: 
 Föreningen ska verka i den enskildes intresse
 Erbjuda stöd till personlig utveckling, glädje, hälsa samt motverka 

främlingsfientlighet och diskriminering 
Varje ansökan ska även beaktas särskilt utifrån Kungälvs kommuns mål kring ökat 
innanförskap.
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Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
HSO (Handikappförbundens samarbetsorganisation) är en paraplyorganisation för femton 
funktionshinderföreningar i Kungälv. Dessa föreningars arbete och aktiviteter syftar på att ge 
funktionshindrade full delaktighet och jämlikhet på samhällets alla områden. 

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv

Beslutet påverkar inte medarbetarnas perspektiv. 

Ekonomisk bedömning
Ekonomiskt stöd till förening finansieras med avsatt budget ifrån Trygghet och Stöd. Totalt 
utgörs budgeten av ca 1 miljon kronor. Stödet till HSO (Handikappförbundens 
samarbetsorgan Kungälv) ryms inom befintlig budget.

Förslag till beslut
Föreningen HSO i Kungälv beviljas  kronor i ekonomiskt stöd för 
verksamheten 2022.
 

Lena Arnfelt Haleh Lindqvist
Sektorchef trygghet och stöd Kommundirektör

Expedieras till: Katarina Vallström
HSO i Kungälv

För kännedom till:
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Handläggarens namn
Oscar Franzén 

3/1/2022

Namn på förskola i Tjuvkil (Dnr KS2022/0277-1)
Sammanfattning
Verksamheten föreslår att den nybyggda förskolan i Tjuvkil namnsätts till ”Tjuvkils 
förskola”. Namnet på förskolan har koppling till verksamheten och den geografiska 
placeringen bedöms bidra till förtroende för Kungälvs kommun och förskolans verksamhet.

Juridisk bedömning 
Verksamheten bedömer att ärendet inte kan delegeras till förvaltningen eftersom ärendet 
gäller verksamhetens inriktning, i enlighet med 6 kap. 38 § första punkten kommunallagen 
(2017:725). Verksamheten bedömer att namnet över tid påverkar bilden av verksamheten. 
Förslaget bedöms inte strida mot diskrimineringslagstiftning eller annan lagstiftning.

Förvaltningens bedömning
Bakgrund

Förskolan i Tjuvkil beräknas starta sin verksamhet till vårterminen 2023 och kommer ha 
plats för cirka 105 barn med tre hemvister som motsvarar sex avdelningar. Hemsö fastigheter 
AB bygger och äger lokalerna men Kungälvs kommun kommer att vara långsiktig hyresgäst. 
Förskolan beräknas vara färdigbyggd den 30e november 2022.

Bedömning

Verksamheten föreslår att namnet på den nya förskolan i Tjuvkil ska vara Tjuvkils förskola. 
Verksamheten bedömer att namnet på förskolan är hållbart över tid, tydligt för alla som 
arbetar mot eller har intresse av förskolan.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet går att förankra till kommunfullmäktiges strategiska mål om nummer fem: Att 
medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen. Ett tydligt namn 
på förskolan som har koppling till verksamheten och den geografiska placeringen bedöms 
bidra till förtroende för Kungälvs kommun och förskolans verksamhet.
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Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 

Ärendet har koppling till Delmål 4A: Skapa inkluderande och trygga utbildningsmiljöer. 
Namnförslaget bedöms inte strida mot några jämställdhetsaspekter och bedöms som ett 
ändamålsenligt namn för en lärandemiljö för alla. 

Bedömning utifrån politiska styrdokument 

Ärendet har koppling till Riktlinje för ny-,om-och tillbyggnation av förskolor. 
Riktlinjerna innehåller inga mål och viljeinriktningar avseende namngivning av nybyggda 
förskolor, vilket innebär att förslaget varken står i konflikt med riktlinjen eller ger stöd för 
namnförslaget.  

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Barn berörs av förslaget till beslut på så sätt att de som ansöker och får plats på förskolan 
kan komma att identifiera sig som att de tillhör ”Tjuvkils förskola”. Namnet på förskolan 
bedöms inte bidra till någon särskild eller förhöjd risk för diskriminering av barn. Det kan 
vara till fördel för aktuella barn och vårdnadshavare att förskolan har ett okontroversiellt, 
verksamhetsenligt och geografiskt kopplat namn. Det har inte förekommit någon kommitté 
eller liknande där barn har uttryckt åsikter om namnsättningen.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv
Verksamheten bedömer att förslaget varken har någon påverkan på arbetsmiljö eller 
arbetsresurser.

Ekonomisk bedömning
Verksamheten bedömer att förslaget inte tillför några extra kostnader.

Förslag till beslut
Den nybyggda förskolan i Tjuvkil namnsätts till ”Tjuvkils förskola”.

Monica Carhult Karlsson Dennis Reinhold
Verksamhetschef Sektorchef

För kännedom till: 
monica.carhultkarlsson
@skola.kungalv.se
maria.nilsson@skola.k
ungalv.se
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Handläggarens namn
Johanna Rydberg 

3/1/2022

Uppsägning av hyresavtal för Klöverbackens skola och flytt av 
verksamheten till Olseröds skola till följd av sjunkande elevantal i området 
(Dnr KS2022/0259-1)
Sammanfattning
Befolkningsprognosen för området Klöverbacken/Olseröd visar på ett sjunkande elevantal 
de kommande åren. Förvaltningen föreslår därför att verksamheten för Klöverbackens skola 
flyttas till Olseröds skola från och med höstterminen 2023. De elever som berörs av flytten 
av verksamheten är elever som börjar i förskoleklass ht-2022 och i årskurs 1 ht-2023. En flytt 
av verksamheten skulle innebära att barnen får behålla sina klasskamrater och sina pedagoger 
från Klöverbackens skola samt gå på en skola i närområdet. Rektor för Klöverbackens skola 
är idag även rektor för Olseröds skola. Förvaltningen bedömer att en flytt av verksamheten 
till Olseröds skola skulle ge bättre förutsättningar för elevernas lärande avseende tillgång till 
personal, lokaler och organisation. Det skulle också innebära att Kungälvs kommun får en 
sammanhållen F-6 skola i området. Kungälvs kommun hyr lokalerna för Klöverbackens 
skola. Om ingen uppsägning sker i juni 2022 kommer avtalet löpa på ytterligare fem år.

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att:

1. Förvaltningen får i uppdrag att säga upp hyresavtalet för Klöverbackens skola.
2. Verksamheten på Klöverbackens skola flyttar till Olseröds skola från och med 

höstterminen 2023. 

Juridisk bedömning 
I Kungälvs kommun är det kommunstyrelsen som fullgör kommunens uppgifter inom det 
offentliga skolväsendet för barn, ungdom och vuxna enligt gällande skolförfattningar såvitt 
uppgifterna inte avser myndighetsutövning mot enskild. (12 § Kommunstyrelsens reglemente 
2019-03-07). Ärendet är inte delegerat till Utskottet för Bildning och Lärande.

Av 6 kap. 38 § kommunallagen(2017:725) framgår att ärende som avser verksamhetens mål, 
inriktning, omfattning och kvalitet inte får delegeras. Förvaltningen bedömer att en flytt av 
Klöverbackens skola är under Kommunstyrelsens övergripande ansvar och därför inte får 
delegeras. 

I en dom från Kammarrätten i Göteborg, nummer 3175-16, överklagade en kommunmedlem 
kommunstyrelsens beslut om att lägga ner verksamheten i två skolenheter och riva två 
skolbyggnader. Kommunmedlemmen hävdade att beslutet var av sådan principiell karaktär 
att det skulle fattas av kommunfullmäktige, eftersom det berörde ett stort antal elever och 
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nybyggnationen skulle kunna påverka kommunens stadsplanering och infrastruktur. 
Kommunen hävdade i sin tur att det var ett beslut gällande förvaltningens organisation 
eftersom frågan handlade om lämpliga lokaler för verksamheten. Kammarrätten i Göteborg 
konstaterade inledningsvis att ett beslut om nedläggning av skolor i praxis betraktas som ett 
beslut av förvaltningskaraktär, men fann att den klagande i det aktuella målet inte kunnat 
visa att den kommunala skolverksamheten skulle förändras väsentligt och avslog därför 
överklagande.

I en dom från Kammarrätten i Sundsvall, nummer 1857-18, överklagade en kommun 
förvaltningsrättens beslut om att flytt av årskurserna 4-6 från en skola till en annan inte är 
ett beslut som förvaltningschefen har rätt att fatta. Beslutet bedömdes ligga under nämndens 
övergripande ansvarar och är därmed inte ett beslut som får delegeras. Kammarrätten avslog 
kommunens överklagande och konstaterade att beslutet strider mot lag och därmed ska 
upphävas som olagligt.

Av 9 kap. 15 § och 10 kap. 30 § skollagen (2010:800) framgår att en elev ska placeras vid den 
av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. 
Vårdnadshavarens önskemål får inte gå ut över ett annat barns rätt till placering vid en skola 
nära hemmet (närhetsprincipen). Kommunen kan även frångå vårdnadshavarens önskemål 
om det skulle innebära ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen.

Av 9 kap. 15 a § och §10 kap. 31 § skollagen framgår att den som blivit placerad vid en viss 
skolenhet har rätt att gå kvar där under förutsättning att vårdnadshavarens önskemål inte 
skulle innebära att den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska och 
ekonomiska svårigheter för kommunen eller att det är nödvändigt utifrån övriga elevers 
trygghet och studiero. 

Förvaltningens bedömning

Bakgrund
Den 24 september 1996 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att teckna avtal med JM 
Byggnads-och Fastighets AB gällande en förhyrning av skola på en del av fastigheten Olseröd 
1:17. Den sammanlagda lokalytan beräknades till 1635 kvadratmeter, fördelat på 1430 
kvadratmeter skollokal och 205 kvadratmeter personallokaler och daghem. Av avtalet 
framgick att JM ansvarade för att bygga Klöverbackens skola med sex klassrum med 
tillhörande personalutrymme samt två daghemsavdelningar. Utöver byggnaden skulle även 
skolgård och parkeringsplatser ingå. Av avtalet framgår också att skolbyggnaderna 1 och 2 
skulle vara klara den 15 juni 1997 och skolbyggnad 3 skulle vara klar den 31 maj 1998. 
Avtalstiden för förhyrning av lokalerna för skola och fritidsverksamhet var 15 år. I arbetet 
med att ta fram ett detaljerat lokalprogram för skolenheten ingick även 
utredningssekreterare, planeringssekreterare och två representanter från rektorsområdet. 
Eftersom inga idrottsfunktioner var planerade i anslutningen till skolbyggnaden framförde 
även skolstyrelsen vikten av att en idrottshall uppfördes i Munkegärdeområdet inför 
höstterminen 1997. 
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Prognosen för antalet elever i området för 2022-2027 visar på ett sjunkande elevantal inför 
ht-2022 och därefter förväntas antalet elever i området vara relativt oförändrat. 
Klöverbackens skola har vårterminen 2022 totalt 103 elever fördelat på förskoleklass upp till 
årskurs 2. Från och med årskurs 3 fortsätter eleverna sin skolgång på Olseröds skola upp till 
årskurs 6. Avståndet mellan Klöverbackens skola och Olseröds skola är 950 meter. I området 
finns även Kullens skola som idag är en F-6 skola. 

 Förvaltningens bedömning
Förvaltningen bedömer en flytt av verksamheten till Olseröds skola skulle ge bättre 
förutsättningar för elevernas lärande avseende tillgång till personal, lokaler och organisation. 
En flytt av verksamheten skulle också innebära att personalen får fler kollegor och bättre 
förutsättningar för att samarbeta. En viktig faktor för att eleverna ska lyckas är kontinuitet. 
Att organisera skolor som F-6 kan skapa större trygghet och långsiktighet i elevernas 
skolgång och det blir sannolikt lättare för professionen att utforma och göra insatser under 
en längre tid. En större enhet ger möjlighet till ökad flexibilitet i arbetet med enskilda elever, 
elevgrupper och tillgången till olika kompetenser i personalgruppen. En ökad tillgång till 
personal ger bättre möjlighet till anpassningar och stöd efter elevernas behov.  Dessutom 
minskar oron för eleverna inför eventuella byten av skola, lärare och skolkamrater. Fördelen 
med F-6 skolor är en sammanhållen skolgång för eleverna och för lärarna att kunna följa 
elevernas kunskapsutveckling under längre tid.

Ur ett organisatoriskt perspektiv finns det ett flertal samordningsvinster med en större enhet. 
En större enhet ger samordningsvinster sett utifrån lokaler när det gäller tillgång till matsal, 
måltidskök och specialsalar. Utöver samordningsvinster med lokalerna finns det 
samordningsvinster när det gäller personal. En större personalstyrka ger minskad sårbarhet 
vid frånvaro, men kan också ge bättre förutsättningar utifrån ett 
kompetensförsörjningsperspektiv. En större enhet kan ha lättare att rekrytera personal, bättre 
förutsättningar att behålla kompetens, vilket ger bättre förutsättningar för elevernas lärande.  
Utöver fördelarna med att säkerställa tillgången till rätt behörigheter och kompetenser skulle 
en större enhet ge bättre kvalitet för fritidsverksamheten avseende tillgång till fler pedagoger. 
Givet nuvarande befolkningsprognos skulle det vara svårt att bedriva två separata fritidshem 
på de båda skolorna från morgon till kväll. 

Idag hyr Kungälvs kommun lokalerna för Klöverbackens skola av JM AB. Om ingen 
uppsägning sker innan 30 juni 2022 kommer avtalet löpa på ytterligare fem år. 
Uppsägningstiden är tolv månader, men uppsägning av avtalet under pågående hyresperiod 
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kräver att båda är överens. Idrottshallen är i Munkegärdeskolans idrottshall och inte i direkt 
anslutning till skolenheten. Klöverbackens skola har ingen skolmatsal utan eleverna äter sina 
måltider i ett lokalanpassat klassrum. 

En uppsägning av hyresavtalet skulle innebära att elever som skulle gått på Klöverbackens 
skola istället får en placering på Olseröds skola. I dagsläget byter elever på Klöverbackens 
skola till Olseröds skola inför årskurs 3. En uppsägning av hyresavtalet från och med ht-2023 
skulle innebära att de elever som idag går i förskoleklass på Klöverbackens skola fortsätter i 
årskurs 1 läsåret 2022/2023 och därefter byter skola inför årskurs 2. Elever som börjar i 
förskoleklass 2022/2023 kommer att byta till Olseröds skola inför årskurs 1. 

För att få plats med samtliga elever på Olseröds skola inför ht-2023 bedömer förvaltningen 
att en modul med fyra klassrum med tillhörande grupprum och personalutrymme behöver 
hyras in. Ingen utökning av skolmatsalen eller kök behövs, men en mindre lokalanpassning 
av matsalen behöver göras. Köket har en kapacitet på 350-400 portioner per dag under 
förutsättning att en ny ugn och blandmaskin samt lite övrig köksutrustning köps in. Det 
prognostiserade antalet elever inför ht-2023, givet att verksamheten flyttar från 
Klöverbackens skola till Olseröds skola är 225 elever. Idag har Olseröds skola totalt 167 
elever.

Klöverbackens skola har idag stora tillgångar när det gäller utemiljön. För att säkerställa att 
eleverna även i fortsättningen får en stimulerande utemiljö behöver vissa anpassningar av 
nuvarande utemiljö göras till exempel behöver nuvarande klätterställning och gungor flyttas. 
Olseröds skola har också en närhet till skogen. 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet har koppling till kommunfullmäktiges strategiska mål 1) Att ge goda förutsättningar 
för livslångt lärande. En flytt av verksamheten på Klöverbackens skola till Olseröds skola 
bedöms ge bättre förutsättningar för elevernas lärande. En sammanhållen F-6 skola kan 
skapa trygghet och långsiktighet i elevernas lärande och ger personalen bättre förutsättningar 
att utforma och göra insatser under en längre tid. Lärarna får även möjlighet att följa 
elevernas kunskapsutveckling under en längre tid. Samordningsvinsterna med en större enhet 
avseende personal och lokaler ger bättre förutsättningar för elevernas lärande.  

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Ärendet har en koppling till mål 4: God utbildning för alla, att utbildningssystemet måste 
möta människors behov under hela livet. En flytt av Klöverbackens skolas verksamhet 
bedöms ge bättre förutsättning för en god utbildning för eleverna i området 
Klöverbacken/Olseröd.  En sammanhållen F-6 skola kan skapa trygghet och långsiktighet i 
elevernas lärande.  Det ger personalen bättre förutsättningar att utforma och göra insatser 
under en längre tid. Lärarna får även möjlighet att följa elevernas kunskapsutveckling under 
en längre tid. 

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Förvaltningen bedömer att ärendet har koppling till planen för Social hållbarhet samt barn-
och ungdomspolicyn. Förvaltningen bedömer att ärendet ligger i linje med mål och 
viljeyttringar som anges i programmet för Social hållbarhet – ökat innanförskap. 
Verkställigheten av programmet konkretiseras i planen för Social hållbarhet – ökat 
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innanförskap. I planen för Social hållbarhet- ökat innanförskap beskrivs vilka insatser som 
ska genomföras för att nå delmålen: Främja fullföljda studier samt främja tillgänglig och 
inkluderade verksamhet. Dessa delmål gäller för samtliga skolformer. Fokus är på att alla 
förskolor, grundskolor och gymnasieskola ska ha en likvärdig kvalité och skapa 
förutsättningar att nå nationella mål och utveckla sina kunskaper. En flytt av verksamheten 
från Klöverbackens skola till Olseröds skola ger eleverna bättre förutsättningar att nå 
nationella mål och utveckla sina kunskaper. Flytten av verksamheten ger bättre 
förutsättningar för personal att följa elevernas kunskaps-utveckling under en längre tid. Det 
ger ökad trygghet för eleverna i området genom att de kan gå på samma skola från 
förskoleklass till årskurs 6, vilket i sin tur ger bättre förutsättningar för elevernas 
kunskapsutveckling. 

Ytterligare styrdokument som har en koppling till ärendet är Barn- och ungdomspolicyn, 
vilken beslutades av Kommunfullmäktige 2017. I denna framgår det bland annat att 
barnkonventionen ska integreras i kommunens verksamhet som rör barn och ungdomar och 
att barnperspektivet skall beaktas vid samtliga kommunala beslut. Förvaltningen har beaktat 
de värden som anges i policyn.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Beslutet påverkar personal och elever på Klöverbackens skola. Det påverkar även barn och 
familjer i området som fortsättningsvis kommer att gå på Olseröds skola.

Av samtalen med eleverna på Klöverbackens skola framgår att de ser både för-och nackdelar 
med att stänga skolan. Flera av eleverna i förskoleklass vill inte att skolan ska stängas, de 
tycker om sin skolgård och vill behålla sina kompisar och pedagoger. Eleverna i årskurs 1 
önskar att Klöverbackens skola ska finnas kvar, flera av eleverna säger att de tycker om 
utomhusmiljön med stor skog, bäck och skolgården samt att de inte vill ha en skolgård utan 
skog. De framhåller däremot också att det kan vara bra att gå på en större skola för då finns 
det en stor skolgård och många barn att leka med. Eleverna i årskurs 2 har skrivit ett brev till 
rektorn om vad de tycker om planerna på att stänga Klöverbackens skola. I breven lyfter 
eleverna flera olika delar som de tycker om med Klöverbackens skola till exempel 
skolgården, skogen och bäcken. På skolgården finns det mycket att göra, till exempel gungor, 
klätterställning, fotbollsplan, basketplan, innebandyplan och pingisbord. När det gäller 
klassrummen på skolan tycker en del att de är stora och bra med högt i tak och spännande 
loft. Andra tycker att klassrummen är för små och trånga. 

Personalen på Klöverbackens skola lyfter också fram utemiljön på skolan och att en liten 
skola skapar en trygghet för eleverna. Flera i personalen bedömer också att det är nödvändigt 
med en större personalgrupp och nuvarande organisation skapar en brytning mellan årskurs 
2 och 3 när eleverna går över till Olseröds skola. 

Avståndet mellan Klöverbackens skola och Olseröds skola är 950 meter. De elever som 
berörs av flytten av verksamheten är elever som börjar i förskoleklass ht-2022 och i årskurs 1 
ht-2023. En flytt av verksamheten skulle innebära att barnen får behålla sina klasskamrater 
och sina pedagoger från Klöverbackens skola. Rektor för Klöverbackens skola är idag även 
rektor för Olseröds skola. Att rektorn får en administrativ enhet istället för två innebär att 
rektorn kan fokusera mer på det pedagogiska ledarskapet, till exempel att följa upp barn med 
behov av särskilt stöd, kontakt med vårdnadshavare och utveckla arbetet på skolenheten. 
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En flytt av verksamheten är förenligt med barnkonventionen. Utifrån ett barnperspektiv 
bedöms kvaliteten i verksamheten kunna höjas, då förvaltningen kommer kunna använda 
sina resurser bättre. Förvaltningen bedömer därmed att det bästa för barnen är att flytta 
verksamheten från Klöverbackens skola till Olseröds skola. 

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv
Arbetet med att flytta verksamheten från Klöverbackens skola till Olseröds skola påverkar 
verksamheten på Klöverbackens skola samt verksamheten på Olseröds skola som får ta emot 
fler elever. Ingen omställning av personal är aktuell till följd av flytten av verksamheten. 

För måltidsservicepersonal innebär den nuvarande måltidssituationen på Klöverbackens 
skola flera brister utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. I dagsläget har måltidsservice fått göra en 
speciallösning för skolenheten när det gäller hanteringen av mat. I alla övriga 
mottagningskök får enheterna huvudkomponenten lagad från produktionskök och 
mottagningsköket kokar sedan pasta/potatis/ris och gör en salladsbuffé etc. På 
Klöverbackens skola är det endast ett mottagningskök, det vill säga all mat är färdiglagad. 
När måltidsservice tog över ansvaret för måltiderna 2018 gjordes ett flertal förändringar för 
att förbättra arbetsmiljön och måltidsmiljön för barn och personal. I samband med det 
gjordes ett klassrum om till diskrum och ett annat klassrum gjordes om till matsal. 
Diskrummet har däremot bristande ventilation vilket innebär att fönster måste öppnas för 
att släppa ut fukt när det är som mest att göra under lunchtid. I diskrummet saknas också 
golvbrunn, vilket innebär att spill och vattenstänk måste moppas upp. Klassrummet som 
gjordes om till matsal är trångt och kräver att lunchen ska portioneras för att logistiken ska 
fungera. Värmerierna som används för att hålla maten varm är av äldre modell för att inte 
finns golvbrunnar att tappa vattnet i. Utöver bristerna i de omgjorda klassrummen saknas 
omklädningsrum för personalen och soprummet ligger långt från kök, vilket innebär att 
soporna måste dras utomhus på en vagn, vilket är tungt och otympligt. 

Ekonomisk bedömning
Hyran för Klöverbackens skola är 2 443 245 kronor per år. Förvaltningens bedömning är att 
lokalanpassningar för att åtgärda brister i lokalerna på Klöverbacken skulle innebära ett 
hyrespåslag på den befintliga hyran. Om hyresavtalet inte sägs upp under sommaren 2022 
kommer avtalet att förlängas med fem år. Även om avtalet förlängs med fem år finns det 
fortfarande en möjlighet till uppsägning men det kräver att båda partnerna är överens. Om 
båda parterna är överens är uppsägningstiden 12 månader. 

En flytt av verksamheten från Klöverbackens skola till Olseröds skola innebär att Olseröds 
skola utökas med fyra modulklassrum. Uppskattad hyra för modulen är cirka 1 730 063 kr 
per år inklusive etableringskostnad. Det innebär att verksamhetens hyreskostnader minskar 
genom en flytt från Klöverbacken till Olseröd. Utöver kostnaden för modulen tillkommer 
mindre anpassningar av utemiljön, mindre lokalanpassningar i matsalen och kök. Kostnaden 
för verksamheten påverkas inte av var verksamheten bedrivs. 

Beräknad kostnad inhyrning av fyra modulklassrum

Investering
Byggnad: 2 000 000 kr
Mark: 500 000 kr
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Totalt: 2 500 000 kr

Årlig hyreskostnad
Kapitalkostnader: 230 063 kr
Drift inklusive hyra: 1 500 000 kr
Totalt: 1 730 063 kr (1 153 kr/kvadratmeter)

Förslag till kommunstyrelsen 
1. Förvaltningen får i uppdrag att säga upp hyresavtalet för Klöverbackens skola.
2. Verksamheten på Klöverbackens skola flyttar till Olseröds skola från och med 

höstterminen 2023. 

Maria Kempe Olsson Dennis Reinhold
Tf. Verksamhetschef Sektorchef

Expedieras till: 

För kännedom till:
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Bilaga 1 Synpunkter från elever på Klöverbackens skola

 Jag vill INTE att skolan ska stängas
 Jag gillar skogen
 Jag vill bygga kojor
 Skolgården är rolig att leka på
 Jag vill ha kvar skolan 
 Tråkigt om skolan ska läggas ner
 Jag gillar skogen 
 Jag tycker om skolan för det finns roliga saker på lekplatsen 
 Jag vill vara med mina kompisar som jag har nu 
 Jag gillar klätterställningen 
 Jag gillar rutschkanan 
 Jag gillar skogen och att leka där 
 Jag gillar att leka tjuv och polis
 ALLA kommer att sakna skolan 
 Här kan man leka 
 Man kan spela basket 
 Det är tråkigt att skolan ska stängas
 Tråkigt att skolan ska stängas av 
 Tråkigt att skolan ska läggas ner 
 Vi vill vara med våra gamla kompisar 
 Jag vill inte att skolan ska stängas ner för den är rolig
 Jag gillar skolan JÄTTEMYCKET!!! 
 Vi vill ha kvar våra kompisar och fröknar 
 Jag vill fortsätta leka här
 Jag vill inte att skolan ska stängas 
 Jag har alla kompisar här 
 Jag kommer sakna mina vänner
 Jag vill att skolan ska stängas så får jag nya vänner 
 Jag kommer sakna mina kompisar 
 Vill att skolan ska stängas så kan jag börja på min kusins skola 
 Jag vill att mina gamla fröknar ska arbeta med mig. De som är här
 Jag kommer bli så ledsen. Man måste säga Hej då till sina vänner 
 Jag vill liiiite att skolan ska stängas så kan jag leka med mina dagiskompisar 
 Jag önskar att denna skolan är kvar så länge som möjligt 
 Dåligt att sätta in saker i pärmen
 Det är bra fröknar här 
 Jättebra med 3 grupper som vi har 
 Hatar denna skolan 
 Det är bra med bokstavslandet 
 Det är roligt att måla
 Det är tråkigt att sitta så mycket 
 Roligt med arbetsstund 
 Jag vill behålla skolan 
 Jag gillar fritids 
 Jag gillar lekstunderna 
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 Gillar spelet “Move”
 Gillar att göra saker tillsammans 
 Gillar King of Math 
 Jag gillar superkompisarna 
 Gillar superkompisarnas aktiviteter 
 Gillar fritids för sen kommer mamma och pappa och hämtar mig 
 Gillar pyssel 
 Gillar att man får göra andra saker på fritids 
 Gillar alla hjärtans dag pyssel 
 Jag vill att hela skolan ska rivas 
 Gillar avslappning så man orkar med 
 Gillar rasterna 
 Gillar Imovie 
 Älskar maten på skolan 
 All mat är äcklig 
 Gillar att klättra på skolans klätterställning 
 Jag gillar verkligen mina fröknar

Årskurs 1:
Nackdelar med nedläggning: Eleverna önskar att Klöverbacken skall finnas kvar. Främst uppskattar de 
utomhusmiljön med en stor skog, bäck och en bra skolgård. De vill inte ha en liten skolgård utan 
skog.

Fördelar: ”- Det kan vara bra om vi hamnar på en större skola för då kanske det finns en stor skolgård 
och många barn att leka med”.

Årskurs 2:
Sammanfattning av elevernas åsikter om att lägga ner Klöverbackens skola.

Eleverna fick skriva ett brev riktat till rektorn om vad de tycker om planerna på att lägga ner 
Klöverbackens skola och deras tankar om vad som är bra och dåligt på skolan. Här följer en 
sammanfattning.

Alla elever i år 2 som svarat på frågan är emot en stängning av skolan.

Dessa områden tas upp:

 Skolgården – Här lyfter man fram att det finns mycket att göra; gungor, klätterställning, 
fotbollsplan, basketplan, innebandyplan och pingisbord.

 Skogen – Många elever tycker om att leka i skogen och t ex bygga kojor.
 Bäcken – Många elever tycker om att leka i och omkring bäcken.
 Klassrummen – Det finns lite olika åsikter om klassrummen. Vissa tycker att de är stora och 

bra med högt i tak och ett spännande loft. Andra tycker att klassrummen är för små och 
trånga.

 Matsalen – Flera elever är positiva till matsalen
 Idrottssal – Några elever tar upp att de tycker att det är jobbigt att gå till idrotten.
 Namnet – En elev tar upp att skolan har ett vackert namn
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Patientsäkerhetsberättelse- Elevhälsans medicinska insats 2021 (Dnr 
KS2022/0256-1)
Sammanfattning
Förslag på patientsäkerhetsberättelse för 2021 har tagits fram för den medicinska elevhälsan. 
Patientsäkerhetsberättelsen bygger på verksamhetsberättelsen och hänvisar till lagkraven för 
EMI:s verksamhet. Insatsen utförs av skolsköterskor och skolläkare. 

I verksamhetsberättelsen dokumenteras det arbete som bedrivits under året, den innehåller 
analyser och åtgärder för att säkerställa kvalitén. Vårdgivaren ansvarar för att årligen 
upprätta patientsäkerhetsberättelse där det framgår hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits 
under föregående kalenderår, vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten och 
vilka resultat som uppnåtts.

Förvaltningen föreslår att elevhälsans patientsäkerhetsberättelse fastställs av 
kommunstyrelsen.

Juridisk bedömning 
Enligt patientsäkerhetslagen (PSL 2010:659) och ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete (2011:9) ska patientsäkerhetsberättelse upprättas senast 1 mars varje år. Där 
ska verksamhetens arbete med patientsäkerhet beskrivas och utvärderas.

Förvaltningens bedömning
Enligt patientsäkerhetslagen (PSL 2010:659) samt ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete (2011:9) ska patientsäkerhetsberättelse upprättas senast den 1 mars varje år. 
Där ska verksamhetens arbete med patientsäkerhet beskrivas och utvärderas. Alla elever i 
grundskolan och gymnasiet har erbjudits hälsobesök enligt basprogram. På grund av 
coronapandemin har insatserna komprimerats/justerats. 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål

Alla barn och elever ska vistas i en trygg och säker pedagogisk miljö och ges goda 
förutsättningar för livslångt lärande. 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Ett av målen i Agenda 2030 handlar om att försöka skapa förutsättningar för att alla ska 
kunna leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar. 
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Patientsäkerhetslagen samt det systematiska patientsäkerhetsarbetet möjliggör för en bra 
grund till arbetet.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 

Ärendet har en koppling till programmet för social hållbarhet samt social översiktsplan 
kring ökat innanförskap 2027 med aktiviteten trygghetsskapande arbete, normer och 
värderingar. Genom att fastställa patientsäkerhetsberättelsen möjliggörs i högre grad en trygg 
och utvecklande lärmiljö. 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Arbete med systematisk patientsäkerhet i den kommunala hälso- och sjukvården är ett 
lagkrav där vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten så att krav på god 
vård upprätthålls. Patientsäkerhetsarbetet handlar vidare om att förebygga vårdskador, lära av 
det inträffade och förhindra att det upprepas, för att öka kvalitén inom skolhälsovården.

Patientsäkerhetsberättelsen för EMI utgår från ett barnperspektiv då målet är att säkerställa 
en likvärdig och säker elevhälsovård för alla. All elevvård planeras och genomförs i ett 
jämlikhetsperspektiv. Alla skolor följs upp för säkerställande av likvärdig elevhälsovård och 
arbete efter basprogram. 

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv
Var och en med uppgifter inom hälso- och sjukvård ska medverka till att verksamheten och 
de insatser som genomförs är av god kvalitet och patientsäkerhetsberättelse ska enligt 
patientsäkerhetslagen (PSL 2010:659), upprättas. Ett uppdrag som skolhälsovården och MLA 
har i sin arbetsbeskrivning. Förvaltningen gör därför bedömningen att punkten inte är 
aktuell. 

Ekonomisk bedömning
Att fastslå patientsäkerhetsberättelsen innebär ingen ekonomisk påverkan. I 
patientsäkerhetsberättelsen anges mål som ska genomföras under 2022.  De åtgärder som kan 
komma att genomföras för uppnå dessa mål kommer att finansieras inom ramen för budget. 
Finansiell bedömning av ekonom har inte varit aktuellt. 

Förslag till beslut
Patientsäkerhetsberättelse 2021 för den medicinska elevhälsan, fastställs.

Catharina Bengtsson Dennis Reinhold
Verksamhetschef Sektorchef

Expedieras till: 
Elevhälsans medicinska 
ansvariga, Siv Hedberg 
Larsson

För kännedom till:
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Sammanfattning

Enligt Patientsäkerhetslagen (PSL 2010:659) samt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
(2011:9) ska patientsäkerhetsberättelse upprättas senast 1 mars varje år. Där ska verksamhetens arbete
med patientsäkerhet beskrivas och utvärderas. Arbetet med revidering av ledningssystemet har skjutits
upp på grund av Coronapandemin. Ansvarig vårdgivare tillsammans med utsedd verksamhetschef
(enligt HSL) ansvarar för patientsäkerhetsarbetet inom elevhälsans medicinska insats, EMI.
Kommunstyrelsen är ansvarig vårdgivare i Kungälvs kommun.

Elevhälsans medicinska insats (EMI) är en del av skolväsendet samtidigt som den är en del av hälso-och
sjukvården och omfattats därför av hälso-och sjukvårdens lagar. Elevhälsan ska främst arbeta
förebyggande och hälsofrämjande och elevernas utveckling mot utbildning skall stödjas. EMI använder
Kungälvs Metodhandbok och baseras på Göteborgs Metodstöd.

Hälsosamtalen och hälsobesöken inom EMI är frivilliga men de allra flesta tackar ja till erbjudandet.

Coronapandemin har påverkat EMI:s verksamhet. Anpassning har inneburit delvis digitala möten för att
hälsosamtal skall kunna genomföras. Skolsköterskorna har under året deltagit i några
kompetenshöjande utbildningar.

Inkomna avvikelser har bedömts och behandlats enligt rutin, inga Lex Maria anmälningar har gjorts.
Under våren 2021 har tre vakanta tjänster bemannats.

Samverkan med olika partners, både interna och externa, har varit viktiga under året. Möten har,
framförallt skett digitalt p.g.a. Corona-pandemin. Året 2022 kommer fortsatt innebära säkerställande av
god och säker vård.

Struktur

Övergripande mål och strategier
SFS 2010:659, 3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap.

Målet är att, inom verksamheten, bedriva en god och säker vård där risker och händelser
identifieras tidigt för att kunna förebyggas och där nolltolerans för vårdskador gäller.
Bemanning, kompetens och nödvändig personal ska finnas, därtill säkra rutiner och lokala
riktlinjer för arbetet, kända för all personal.

Strategier för att uppnå dessa mål är att:

Verka för att ledningssystemet är tydligt och väl förankrat i verksamheten. Extra
viktigt vid hög personalomsättning

Årligen säkra bemanning och kompetens utifrån god omvårdnad för en verksamhet
som tidigt kan förebygga händelser och avvikelser.

Systematiskt kvalitetsarbete med riktlinjer och rutiner som behöver uppdateras
och/eller implementeras i verksamheten. Dessa finns i den lokala Metodboken.
Kungälvs metodbok baseras på Göteborgs Metodstöd, men är lokalanpassad.
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Uppföljning av den egna verksamheten, med hjälp av egenkontroller och
avvikelserutiner.

Organisation och ansvar
SFS 2010:659, 3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1

Vårdgivare

Kommunstyrelsen är vårdgivare för EMI och ytterst ansvarig. Vårdgivaren ansvarar för att
verksamhetschef för EMI samt Lex Maria-ansvarig är utsedda. Fördelningen av
verksamhetens organisatoriska ansvar för patientsäkerhetsarbetet ska dokumenteras av
vårdgivaren som även ska leda, planera och kontrollera verksamheten så att lagkraven för
god vård uppfylls.

Verksamhetschef (HSL § 29)

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2017:30) ska verksamhetschef ansvara för
verksamheten och ha det samlade ledningsansvaret. Verksamhetschef för högstadiet och
Bildning- och Lärandes Stödenhet är också verksamhetschef för EMI. Verksamhetschefen
ansvarar för ledning, planering och utveckling av verksamheten samt säkerställer att god
vård bedrivs. Medarbetare ska ha rätt kompetens, erbjudas fortbildning och möjlighet att
bedriva en god vård med hög kvalitet. Lokaler och utrustning för arbetet skall vara anpassade
för verksamhetens behov. Rutiner och egenkontroll skall upprättas och följas. Avvikelser och
risker skall analyseras och följas upp. För frågor som rör verksamheten ska verksamhetschef
kontaktas.

Verksamhetschef som inte har medicinsk utbildning ska del av det medicinska
ledningsansvaret överlåtas till annan person, Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska
(MLA). Verksamhetschef är därmed chef för Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska.

Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska (MLA)

Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska ansvarar för kvalitet och säkerhet inom EMI. Personen skall
vara uppdaterad och väl förtrogen med gällande regelverk inom området. MLA ansvarar vidare för att
rutiner och egenkontroll upprättas och följs, att avvikelser och risker analyseras och följs upp samt
ansvarar för Lex Maria-anmälningar.

Rektor

Rektor är arbetsgivare för skolsköterska. Rektor ansvarar för anställning av skolsköterska, med rätt
kompetens och med rätt omfattning, i samråd med verksamhetschef och MLA. Rektor ansvarar även för
säkerställandet av ändamålsenliga lokaler för EMI:s verksamhet samt ansvarar för att skolsköterska
deltar i kontinuerlig yrkesspecifik kompetensutbildning.

Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

All hälso- och sjukvårdspersonal (skolsköterska och skolläkare) har eget yrkesansvar för att arbetet utförs
med god kvalitet och säkerhet. Varje medarbetare ansvarar för att avvikelser och risker identifieras och
rapporteras. Skolläkare motsvarande 60 % Av en heltidstjänst köps in via avtal från Vårdcentralen
Kusten, avtalet gäller tom 22-06-03.
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Samverkan för att förebygga vårdskador
SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 3 § p 3

Intern samverkan inom skolan

Samverkan med administrativ personal- Kännedom om in- och utflytt av elever. För att journaler
skall kunna beställas och insatser för nyinflyttad elev inte skall fördröjas eller utebli.

Samverkan med Måltidsservice- Gällande elever i behov av specialkost av medicinska orsaker.

Samverkan med pedagoger- I samband med hälsobesök och vaccinationer.

Samverkan med rektor, Elevhälsa och övrig personal- runt elevhälsoarbetet och skolans
arbetsmiljö. Elevhälsomöten (EHM) har införts på flera skolor, där ingår EMI.

Samverkan med skolläkare- Vid eventuell akut sjukdom hjälper skolsköterska skolläkare att
genomföra skolläkarmottagning, före- och efterarbete. Skolsköterskorna bistår varandra så att
mottagningarna skall kunna genomföras, innebärande att skolsköterskorna tar ansvar för
helheten och inte bara för sin enhet. Detta gäller även vid vaccinationer då skolsköterskor
hjälper varandra.

Extern samverkan

Samverkan med skolläkare- skolläkarinsatser motsvarande en 60 %-ig tjänst köps in från
Kustens vårdcentral, aktuellt avtal löper ut 22-06-03. Samverkansavtalet fungerar bra och
underlättar även samverkan med primärvården i övrigt.

Samverkan med Socialtjänst, BVC, Familjehuset Klippan, Primärvården, BUM, BUP,
Habilitering, ungdomsmottagning samt andra vårdgivare i regionen- gällandeenskilda ärenden.
Samverkansmöten har under året genomförts med Ungdomsmottagningen.
Samverkansmöten med Barnavårdscentralen (BVC) och Barn- och ungdomsmedicin (BUM)
har ställts in på grund av Coronapandemin.
Samverkan med Närhälsan Kongahälla Rehabmottagning- EMI på gymnasiet har deltagit i
samverkansprojekt med Närhälsan där elever i åk 1 erbjuds FaR (Fysisk aktivitet på recept).
Elever erbjuds detta i samband med hälsosamtal i åk 1 med syftet att påbörja någon form av
fysisk aktivitet för ökad hälsa och i sin tur ökad måluppfyllelse. Detta avser elever som inte
utövar någon fysisk aktivitet.

Samverkan med extern huvudman- Vid mottagande eller överlämning av elev som byter
huvudman (skola).

Patienters och närståendes delaktighet
SFS 2010:659 3 kap. 4 §

All hälso- och sjukvård inom EMI ska erbjudas och är frivillig. Samtycke till hälsobesök, undersökning,
vård och behandling sker i de flesta fall muntligt med eleven. Vårdnadshavare informeras om elev tackar
nej till hälsobesök under grundskoletiden. Vid vaccinering lämnas skriftlig information och skriftligt
medgivande från vårdnadshavare efterfrågas.

Information om EMI ges av skolsköterskorna vid olika forum. Information ges även muntligt och skriftligt i
samband med hälsobesöket i förskoleklass då vårdnadshavare finns med vid besöket.
Överföring av BVC-journal till grundskolan samt skolhälsovårdsjournal från grundskolan till annan
huvudman sker alltid med vårdnadshavares skriftliga medgivande. På gymnasiet inhämtas medgivande
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från eleven.

Skolsköterska och skolläkare skall alltid sträva efter samarbete med elev och vårdnadshavare för bästa
resultat. Elev ska få information anpassad efter ålder och mognad och vårdnadshavare kontaktas när
EMI bedömer att det behövs. Eleven ska ha medinflytande som efter ålder och mognad övergår i
självbestämmande. Välinformerade elever och vårdnadshavare upplever ofta en högre grad av trygghet
vilket gagnar kvalitet och säkerhet. EMI medverkar även i samverkan runt egenvårdsinsatser.
EMI samverkar med elev och vårdnadshavare rörande elever med sjukdom, funktionshinder eller
särskilda behov.

Information kan se ut som följande.
Information om basprogram, vaccinationer och vaccinationsregister, muntligt och skriftligt.

Information inför hälsobesök, om vidtagna åtgärder samt planerade uppföljningar. Dessa sker
alltid i samråd med elev och/eller vårdnadshavare.

Tolk skall alltid användas vid behov.

Information kan vara både muntlig och skriftlig, eleven skall känna sig delaktig och respekterad.

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet
SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 7 kap. 2 § p 5

Avvikelsehantering

Avvikelser skrivs enligt Ledningssystem för kvalitetsarbete vid upptäckta fel och brister. Oftast handlar det
o interna avvikelser men upptäcks brist från extern vårdgivare skall avvikelse skickas dit för
handläggning. MLA och skolläkare bedömer, gör riskanalys, handlägger enligt beskrivning som vid
riskanalys. Verksamhetschef informeras fortlöpande. Vid personalärende är verksamhetschef direkt
operativ och rektor ska informeras. Vid allvarlig vårdskada görs Lex Maria-anmälan till Inspektionen för
Vård och omsorg (IVO). Om det finns skälig anledning att misstänka att en legitimerad personal kan
utgöra fara för patientsäkerhet eller förtroende är vårdgivaren skyldig att snarast anmäla till IVO (3 kap. §
7 Patientsäkerhetslagen).

Klagomål och synpunkter
SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 §, 7 kap 2 § p 6

Synpunktshanteringen i kommunen kan användas även för synpunkter och klagomål från elever och
vårdnadshavare i frågor som rör EMI. Synpunkter på omhändertagandet i EMI skall vidarebefordras till
MLA och verksamhetschef EMI. EMI skall främja möjlighet till samverkan mellan elev och
vårdnadshavare i syfte att öka kvaliteten. Klagomål och synpunkter kan även komma från
Patientnämnden, IVO eller Skolinspektionen.

Egenkontroll
SOSFS 2011:9, 5 kap. 2 §, 7 kap. 2 § p 2

Årlig kollegial granskning i slutet av läsåret har senarelagts p.g.a. Coronapandemin. Fokus har varit och
är fortsatt, att upprätthålla basverksamheten. Årlig medicinteknisk service på audiometrar och
blodtrycksmanschetter har utförts. Utbyte av utrustning som är för gammal eller inte håller måttet. Detta
sker via avtal med One Med.

Läkemedelskontroll sker en gång per termin på varje enhet av varje enskild skolsköterska. Skolläkare
tillsammans med MLA uppdaterar årligen läkemedelslistor, läkemedel vid akut omhändertagande i
samband med allergisk reaktion samt generella ordinationer av läkemedel som är personliga för varje
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skolsköterska.

I samarbete med MLA i Ale kommun görs extern granskning av läkemedelsdelsrutiner och lokala
läkemedelsförråd i Kungälvs kommun. Det har inte utförts under läsåret p.g.a. Corona-pandemin men
planeras att utföras så snart det är lämpligt utifrån rådande restriktioner.
EMI har en årshjul/tidsplan för varje årskurs att följa, det underlättar planering av arbetet och att åtgärder
blir utförda.

Varje skolsköterska skriver verksamhetsberättelse vid läsårsslut. Det innebär årlig uppföljning av
hälsobesök och vaccinationer samt kontroll att de har blivit utförda och uppföljda enligt basprogram för
samtliga elever.

Enligt ledningssystemet för EMI skall organisation- och resursfördelning ses över inför varje nytt läsår, av
EMI:s verksamhetschef samt MLA. Detta för att säkerställa kvalitet och säkerhet.

Struktur för uppföljning och utvärdering
SOSFS 2011:9 3 kap. 2 §

Vårdgivaren skall med stöd av ledningssystemet, planera, leda, kontrollera, utvärdera och förbättra
verksamheten. Uppföljning och utvärdering av verksamheten sker genom skolsköterskornas
verksamhetsberättelser vid läsårsslut samt den lagstadgade årliga Patientsäkerhetsberättelsen.
Uppmärksammade risker, incidenter och händelser behandlas enligt avvikelserutin. Avvikelser skall
snarast rapporteras till rektor, MLA och verksamhetschef som vid allvarlig händelse rapporterar till
vårdgivaren.

PROCESS

Åtgärder för att öka patientsäkerheten
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1-2

EMI abonnerar på Göteborgs Metodstöd som ett stöd i kvalitetsarbetet. Göteborgs metodstöd är ett
metod- och kunskapsstöd för skolsköterskor och skolläkare inom elevhälsans medicinska insats.
Kungälvs Metodhandbok som är framtagen som ett komplement, är anpassad efter Kungälvs
förutsättningar men är inte lika omfattande och gäller framförallt lokala avvikelser. Metodhandboken
revideras kontinuerligt och utgör basen i EMI:s kvalitetsarbete.
EMI arbetar utifrån ett basprogram samt ett årshjul för att säkerställa att arbetet bedrivs som planerat och
att eleverna i kommunen erbjuds en likvärdig EMI. Årshjulet är ett levande dokument som revideras
återkommande.

EMI har aktivt samarbete med övrig personal inom skola och elevhälsa samt med många externa
aktörer, tex Primärvården, BUM, BUP, Habilitering, Ungdomsmottagning och Socialtjänsten.

Utbildning och kompetensutveckling

Enligt HSL är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal skyldig att hålla sig uppdaterad på nyheter inom
området, det är en förutsättning för kvalitetssäkring inom EMI.

MLA deltar exempelvis årligen vid nationell ledningskonferens samt deltar vid nätverksträffar inom
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) fyra gånger per år. Verksamhetschef för EMI deltar vid
någon av dessa träffar per år. EMI har även skolsköterskerepresentant/er som deltar på årlig
rikskongress. Under år 2021 har detta inte kunnat genomförts p.g.a. Corona-pandemin.

Regelbundna verksamhetsmöten (VM) hålls för intern kvalitetsuppföljning där man tittar på huruvida
årshjul/tidsplan för basprogram följs och diskuterar kring bland annat händelser, risker och/eller avvikelser
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under året. VM syftar till att dra lärdom av erfarenheter och misstag och tänka framåt.

Hel- eller halvdagsutbildningar i samband med uppstart och avslutning arrangeras. Vid dessa möten
diskuteras nyheter inom området, säkerhetskultur, arbetsmetoder, rutiner samt lagar och författningar
som styr verksamheten. Skolsköterskor och skolläkare deltar aktivt i att utveckla säkra rutiner genom att
påtala när behov av gemensam diskussion behövs.

Riskanalys
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §

All personal inom EMI är skyldiga att identifiera och rapportera tillbud som kan innebära risker i
verksamheten, detta sker via EMI:s avvikelserutin (se s 5) Om tillbud från externa vårdgivare uppstår har
EMI skyldighet att skicka avvikelse dit för handläggning. MLA och skolläkare handlägger avvikelsen
tillsammans med berörda. Handläggningen handlar om att utreda, göra riskanalys, planera, genomföra
åtgärder och att återföra information och kunskap i verksamheten. Verksamhetschef är fortlöpande
informerad via MLA. MLA och verksamhetschef ansvarar för att påtala risker för vårdgivaren.

RESULTAT OCH ANALYS
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3

Egenkontroll

Hälsobesök
Insatserna under läsåret 20/21 var på grund av minskad skolsköterskeresurs (deltidssjukskrivning) och
Coronapandemin som medförde beslut om delvis distansundervisning, komprimerade och/eller
justerade.

Dock har samtliga elever i grundskolan erbjudits hälsobesök enligt basprogram läsåret 20/21. Ett fåtal
elever har tackat nej av olika orsaker, bland annat på grund av hög frånvaro. EMI har
informerat/samverkat med vårdnadshavarna i samtliga ärenden. I förskoleklass, årskurs 4, 8 och
gymnasiet år 1 har hälsobesök under året genomförts utifrån ett reducerat basprogram i form av
förkortade besök. Beslut om reducerat basprogram togs januari 2021 av verksamhetschef som
tillsammans med skolläkare och MLA vägde in patientsäkerheten och att smittförebyggande åtgärder
följdes.

Då undervisningen på gymnasiet och högstadiet periodvis bedrivits på distans har hälsosamtalen skett
som distanssamtal med uppföljande fysiska besök när eleverna varit på plats igen, i skolan. På
högstadiet har ett fåtal elever uteblivit på grund av hög frånvaro, psykisk ohälsa eller på grund av
Coronapandemin. Samtliga elever som går åk 1 på Mimers Hus gymnasium och Trekungagymnasiet
har kunnat erbjudas hälsobesök. Även där har ett fåtal elever tackat nej till hälsobesök eller uteblivit trots
flera erbjudanden, då främst elever på IM gymnasiet. Ett antal elever erbjöds fysiskt besök under denna
period där skolsköterska efter individuell bedömning ansett det nödvändigt.

Kollegial granskning
Det genomfördes ingen kollegial journalgranskning i juni 2021 detta p.g.a. Corona-pandemin. Detta
planeras utföras under våren 2022 istället.

Läkemedelskontroll
Extern läkemedelskontroll utfördes inte p.g.a. Coronapandemin. Detta planeras utföras i början av år
2022.

Avvikelser
Under året har sju avvikelser; fem interna och två externa, inkommit till EMI. Avvikelserna har identifierats
utifrån de kontrollfunktioner som finns. Ingen av dem har bedömts allvarlig och lett till någon Lex Maria
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anmälan.

Två avvikelser har hanterats utifrån samverkan med andra vårdgivare. Och har inte föranlett någon
åtgärd.

Anledning Antal Förbättringsåtgärd
Dokumentation 3 interna Belysa rutiner
Hörselkontroll 1 intern Belysa rutiner
Ryggkontroll 1 intern Belysa rutiner
Ryggkontroll 1 extern Ingen åtgärd
Vaccination 1 extern Ingen åtgärd

Klagomål och synpunkter

Inga kända klagomål och synpunkter i skrivande stund.

Händelser och vårdskador

Inga allvarliga händelser eller vårdskador rapporterade under året.

FVM Option 2 (framtidens vårdinformationsmiljö)

EMI har deltagit i förarbetet Option 2 FVM som påbörjades oktober 2020 och är ett samarbete mellan
kommunerna i Västra Götaland gällande journalsystem för elevhälsa. Arbetet har pausats för EMI:s del
p.g.a. att det har tagit betydligt mer tid i anspråk än vad som förutsågs. Ordinarie verksamhet påverkades
negativt.

HBTQI utbildning

Gymnasiet skolsköterskor har avlutat den utbildning de haft med Elevhälsan, för certifiering av Mimers
Hus.

E-tjänst, specialkost

Rutin kring specialkost av medicinska skäl har ändrats och ansökan sker nu via kommunens e- tjänst.
Tidigare hanterade skolsköterskan dessa ansökningar manuellt. Skolsköterskan finns nu som en
stödjande funktion i de fall det bedöms nödvändigt.

Coronapandemin

Coronapandemin har inneburit ett ändrat arbets- och förhållningssätt. Skolsköterskorna har behövt vidta
smittförebyggande åtgärder vid samtliga besök på EMI:s mottagningar.

Riktlinjer från Folkhälsomyndigheten (FHM) och Smittskyddet har förmedlats löpande till samtliga
skolsköterskor och skolläkare inom EMI. Januari 2021 reducerades basprogrammet, beslut togs av
verksamhetschef i samråd med skolläkare och MLA. Basprogrammet följdes men hälsobesöken
förkortades tidsmässigt i förskoleklass, åk 4, 8 och gymnasiet åk 1, anpassade efter FHM:s riktlinjer vid
mottagningsbesök. Målet har varit att alla elever ska erbjudas sina hälsobesök enligt basprogrammet och
att ohälsa uppmärksammas. Det reducerade basprogrammet har följts under hösten 2021 med
omprioriteringar på respektive skola utifrån elevers närvaro. Gymnasiet startade efter sommaren med
delvis distansundervisning för att i december övergå till distansundervisning på heltid. En av
grundskolorna har haft delvis distansundervisning under slutet av höstterminen 2021.
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Gymnasiet genomförde del av hälsosamtalet för var elev, på distans, från mitten av mars 2021.
Uppföljande besök skedde sedan fysiskt vid skolstart i augusti/september 2021, men kortades ner.
Individuella bedömningar gjordes för varje elev för att säkerställa behov. Besöken genomfördes utan
vårdnadshavare då det var en del i det smittförebyggande arbetet. Uppföljande telefonkontakt med
vårdnadshavare togs i anslutning till inplanerat besök. Detta har genomförts av både skolsköterskor och
skolläkare. I de fall där man bedömt att föräldranärvaro absolut är nödvändig har detta erbjudits.

Regionen beslutade tidigt under hösten att smittspårning av covid-19 skulle genomföras ute på skolorna,
i samarbete med vårdcentralerna. Skolorna blev tilldelade vårdcentral efter närområdesansvar.
VGR:s utarbetade handlingsplan där skolan tilldelades gurgeltester i smittspårningssyfte användes.
Skolsköterskorna var en stor del i hantering av testförpackningar som hämtades ut till varje skola. Utöver
det, har de varit stöd till rektor i smittspårning vid Covid-positiva fall bland elever.

Vaccinationer mot Covid-19 startades upp i oktober 2021 för grundskolan, åldersgrupp 12 - 15 år. De
genomfördes i samverkan med regionen och med närområdesanvisad vårdcentral. Vaccinationerna har
skett i skolans lokaler och utfördes av vårdcentralens personal. EMI hade som huvuduppgift att
inhämta/granska samtyckesblankett och hälsodeklaration inför erbjuden vaccination samt övervaka
elever efter vaccination. Samtliga vårdnadshavares underskrift/medgivande behövdes för att vaccination
skulle kunna genomföras. Uppdraget var mycket omfattande administrativt.

MLA har under året deltagit i täta samverkansmöten tillsammans med vårdcentraler och Covid-
samordnare i kommunen. MLA har upprättat en logistik kring varje vaccinationstillfälle ute på varje enhet
för att säkerställa att personal funnits på plats från EMI.

Vaccinationer mot covid-19 startades också på gymnasiet, till ungdomar födda 2005 och tidigare, med
början i september 2021. Detta skedde helt på gymnasiets initiativ, utan verksamhetschef och MLA:s
vetskap, medverkan och involvering.

Mål och strategier för 2022

Att kvalitetssäkrad och likvärdig EMI erbjuds alla elever i de kommunala skolorna.

Att ledningssystemet är tydligt och väl känt för alla berörda, såväl chefer som
skolsköterskor/skolläkare. Det är nödvändigt att arbetet fortgår med förankring av
ledningssystemet, främst för att inte frågor skall försenas eller falla mellan stolarna.

Att Göteborgs Metodstöd fortsatt kommer att vara tillgängligt för verksamheten.

Att vi fortsatt kan köpa in skolläkare, för att säkerställa kontinuitet och kvalitet.
Att alla elever ska kunna erbjudas hälsobesök enligt basprogram samt öppen mottagning och
att det förebyggande arbetet kan sättas i fokus.

Att arbetet med en kultur som främjar dialog kring händelser, risker och avvikelser inom EMI,
kan fortsätta kvalitetssäkras.

Att delar av EMI ska få förutsättningar att arbeta med Option 2 FVM, för nytt journalsystem för
Elevhälsan. Just nu är arbetet pausat på grund av att det tog för mycket tid i anspråk och att
arbetsbelastningen varit betydligt mycket högre på grund av Corona-pandemin.

Regionsprojektet ”Elevhälsa i fokus” fortgår i regionen. Om Kungälvs kommun blir erbjuden att
delta innebär det tillgång till elevhälsostatistik ur systemet, som ett verktyg i hälsosamtalet för att
lättare kunna identifiera eventuell ohälsa.
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Att gymnasiet ska kunna fortsätta samverka kring FaR tillsammans med Närhälsan Kongahälla
Rehabmottagning. Projektet är avslutat men målet är fortsatt samverkan och med ytterligare
utökad samverkan med idrottslärare på gymnasiet där elever som identifieras av skolsköterska
och idrottslärare erbjuds att delta och starta någon form av fysisk aktivitet i samarbete Närhälsan
Kongahälla Rehabmottagning.
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Handläggarens namn
Andreas Persson 

3/1/2022

Tjänsteutlåtande Remiss – Samverkansavtal för naturbruksutbildningar 
(Dnr KS2022/0104-2)
Sammanfattning
Kungälvs kommun har fått ett erbjudande att yttra sig gällande ett utkast på ett reviderat 
samverkansavtal. Samverkansavtalet avser samverkansavtal mellan Västra Götalandsregionen 
och Kungälvs kommun gällande naturbruksutbildning. Förvaltningen bedömer generellt att 
det är positivt att ingå i ett samverkansavtal gällande naturbruksutbildning med Västra 
götalandsregionen då det ökar ungdomarnas valfrihet att söka till naturbruksutbildningar. 
Vidare bedömer förvaltningen att vissa formuleringar i det reviderade samverkansavtalet 
innebär en förändring om vilken ersättning Västra götalandsregionen kan förvänta sig för 
utbildningsplatsen. Ytterligare en formulering ger intrycket av hemkommunen är skyldig att 
betala för ett fjärde undervisningsår på nationella program. Detta innebär ett avsteg från 
tidigare samverkansavtal och nationell lagstiftning. Förvaltningen bedömer att ett fjärde år 
ska hanteras i likhet med nationell lagstiftning, och ger därav ett förslag till att yttrande där 
formuleringen ändras. 

Remissen ska senast vara inne den 18 mars 2022. Efter samtal med ansvarig person så har 
dispens getts till att lämna yttrandet vid ett senare skede. Detta är anledningen till att förslag 
till beslut 2 är inkluderat. 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta: 

1. Förvaltningens remissyttrande antas.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Juridisk bedömning 
Samverkansavtalet innebär att kommunen uppdrar till VGR att vara skolhuvudman i
skollagens mening med ansvar för naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan,
gymnasiesärskolan och kommunal vuxenutbildning. Avtalet avser elever som är
folkbokförda i kommunen. I 15 kap. 30 § skollagen (2010:800) anger att kommunen kan 
erbjuda utbildning som den själv anordnas av en annan kommun eller en region enligt 
samverkansavtal med kommunen eller regionen. Kommuner som ingått ett samverkansavtal 
bildar ett samverkansområde för utbildningen. Vidare anger tredje stycket i samma paragraf 
att vilka utbildningar som erbjuds och antalet platser på dessa ska så långt det är möjligt 
anpassas med hänsyn till ungdomarnas önskemål. 
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I 15 kap. 31 § skollagen anges det att en region får anordna utbildning på sådana nationella 
program som avser naturbruk och omvårdnad. Paragrafen tar höjd att på att regioner 
omfattas av samma lagstiftning som kommuner vad gäller dessa två nationella program. 

Förvaltningens bedömning
Sedan 1999 finns ett samverkansavtal för naturbruksutbildningar mellan Västra
Götalandsregionen (VGR) och länets alla 49 kommuner. Avtalet har sitt ursprung i den
ansvarsfördelning på utbildningsområdet som skedde vid regionbildningen och den 
skatteväxling som gjordes då. Samverkansavtalet har förnyats med jämna mellanrum och nu 
gällande samverkansavtal gäller under perioden 1 januari 2019 till 31 december 2022.
VästKom och VGR har tillsammans tagit fram ett förslag på nytt samverkansavtal för
naturbruksutbildningar att gälla från den 1 januari 2023.

Förvaltningen bedömer att samverkansavtalet i sin helhet är positivt för Kungälvs kommun 
och dess invånare, i synnerhet den mest berörda medborgargruppen det vill säga elever i 
gymnasieålder samt elever i vuxenutbildningen. Förvaltningen har synpunkter på två stycken 
formuleringar i samverkansavtalet 

Den första formuleringen lyder: Om eleven inte hinner slutföra sina studier enligt plan kan 
studietiden förlängas efter dialog med hemkommunen, och regionen fakturerar då 
kommunen för den förlängda studietiden efter överenskommelse. 

Detta skiljer sig hur ärendet om förlängd undervisning regleras 9 kap. 7 § 
gymnasieförordningen (2010:2039) vilken lyder enligt följande: Huvudmannen får besluta 
att undervisningen på ett nationellt program för en elev i gymnasieskolan får fördelas över 
längre tid än tre år, om eleven har läst ett reducerat program eller om det med hänsyn till 
elevens förutsättningar i övrigt finns särskilda skäl för det. 

Innebörden av att ingå i ett avtal med ovannämnda formuleringen som anges i det 
föreslagna samverkansavtalet är att Kungälvs kommun förbinder sig att ta på sig mer 
långtgående skyldigheter än vad nationella lagstiftning stipulerar. I övriga samverkansavtal 
samt Kungälvs kommuns riktlinjer för förlängd undervisning för elever som studerar på 
fristående gymnasieskolor är utgångspunkten den nationella lagstiftningen. Ett antagande av 
det nya samverkansavtalet skulle innebära att Kungälvs kommun har ett annat 
förhållningssätt mot Västra Götalandsregionen än mot andra huvudmän. Att villkora 
förlängd studietid för en enskild elev med att huvudmannen och hemkommunen kommer 
överens om ersättning på detta sätt strider mot gymnasieförordningen. Förvaltningen 
bedömer att detta inte är förenligt med likabehandlingsprincipen. 

Under rubriken 3. Parternas ansvar och delrubriken 3.2 Västra Götalandsregionens ansvar, 
stycke åtta, anges att ”Regionen ansvarar för extra anpassning och särskilt stöd till elever 
enligt vad som anges i 3 kap. skollagen. I de fall en elev har behov av stöd utöver detta ska 
överenskommelse träffas mellan regionen och elevens hemkommun i varje enskilt fall.”

Formuleringen tyder på att överenskommelse ska träffas. Förvaltningen bedömer att så inte 
är fallet per automatik. Grundersättningen förväntas täcka även särskilda åtgärder i hög 
utsträckning. Vidare finns det inget lagutrymme som stipulerar hur en sådan 
överenskommelse ska träffas. I bestämmelserna gällande interkommunal ersättning 16 kap. 
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50–51 §§ anges det att mottagningsgrunden styr vilken ersättning som blir aktuell, dvs 
hemkommunens kostnad för motsvarande utbildning eller om anordnarkommunen ska 
ersättas för sina kostnader. Till skillnad från bestämmelserna gällande tilläggsbelopp för 
fristående huvudmän så finns det inget som reglerar ytterligare ersättning för extra 
anpassning och särskilt stöd för elever för offentliga huvudmän. Kungälvs kommun kan 
träffa överenskommelser för ytterligare ersättning utöver grundersättningen, men då krävs 
det extraordinära stödinsatser som inte förväntas täckas av grundersättningen.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Att ingå i samverkansavtalet har koppling till kommunfullmäktiges strategiska mål nummer 
1, om att ge goda förutsättningar för livslångt lärande. Genom att ingå i ett samverkansavtal 
med Västra götalandsregionen ges eleverna tillgång till ett brett utbildningsutbud och ökar 
möjligheterna för eleverna att välja en utbildning som ger goda förutsättningar för livslångt 
lärande. Att elever studerar den utbildning som de vill ökar motivationen och ger bättre 
förutsättningar för det livslånga lärandet. 

I det aktuella ärendet handlar det däremot om att ge synpunkter på ett uppdaterat 
samverkansavtal snarare än att ingå i avtal. 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Ärendet har koppling till målet om en god utbildning för alla. För att utbildningssystemet
ska möta människors behov genom hela livet behöver alla elever ges möjlighet till en
gymnasieutbildning. Samarbetet med Västra Götalandsregionen ger goda förutsättningar för 
elever att välja en utbildning som möter deras behov.

I det aktuella ärendet handlar det däremot om att ge synpunkter på ett uppdaterat 
samverkansavtal snarare än att ingå i avtal. 

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Förvaltningen bedömer att punkten inte är aktuell för ärendet.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
En sökande till en annan kommun eller landsting kan bli mottagen i första eller andra hand. 
Som andrahandssökande innebär det att du bara får plats efter att alla andra behöriga 
förstahandssökande har tagits emot, oavsett hur bra betyg du har. Samverkansavtal med GR 
och VGR innebär istället att elever som är folkbokförda i Kungälvs kommun blir mottagna i 
första hand. Det betyder att de konkurrerar om platserna på sina betyg och har rätt att söka 
inackorderingstillägg. Samverkansavtalet med VGR säkerställer också att elever i Kungälvs 
kommun erbjuds naturbruksutbildningar av god kvalitet. 

I det aktuella ärendet handlar det däremot om att ge synpunkter på ett uppdaterat 
samverkansavtal snarare än att ingå i avtal. 

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv

Förvaltningen anser att konsekvenserna utifrån ett medarbetarperspektiv är obefintliga, därav 
utgår punkten. 

Ekonomisk bedömning
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VGR är ett självkostnadsbaserat pris som årligen beslutas av Naturbruksstyrelsen efter samråd 
mellan VGR och kommunerna i den gemensamma samverkansorganisationen. Kommunen 
ska svara för 50 procent av kostnaden och VGR ska svara för 50 procent av kostnaden.

Förslag till beslut
1. Förvaltningens remissyttrande antas.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Amela Filipovic Dennis Reinhold
Verksamhetschef Gymnasium Sektorchef Bildning och lärande

Expedieras till: 
Västra Götalandsregionens önskade kontakt: Svaret ska vara döpt med 
nämnden/styrelsens namn och skickas in i Word-format till 
regionstyrelsen@vgregion.se. Ange diarienummer RS 2021–01216 i 
ämnesraden. Ange även kontaktperson för ert remissvar.

För kännedom till:
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