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Dagordning 

   Förslag till beslut 

1  Upprop  

2  Val av justerare Utses 

3  Tillkommande och utgående ärenden Fastställs 

  Information från sektorerna  

  Ärende 4 - 5 föredras klockan: 10:00 – 10:45 

Föredragande Matilda Skön 

 

4  Kulturplan Antecknas 

  Ärenden för dialog  

5  Status på uppdrag 

Kulturskolan 

Covid & Förutsättningar 

Antecknas 

  Ärende 6 föredras klockan: 10:45 – 10:55 

Föredragande Katarina Vallström 

 

6  Kungälvs handbollsklubb: Ansökan om stöd, 
handboll för alla 

Antecknas 

  Paus 10 minuter  

  Information från sektorerna  

  Ärende 7 föredras klockan: 11:05 – 11:35 

Anders Holm & Helena Tellberg  

 

7  Information från sektorchef, lägesrapport 

- Covid – lägesrapport 

- Skolgårdar 

- Konstgräs Skaprenord-Munkgärde 

Antecknas 
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  Ärenden som stannar i utskottet  

  Ärende 8 – 9 föredras klockan: 11:35 – 11:50 

Föredragande Katarina Vallström 

 

8 KS2021/1960-1 Stöd till Kungälvs orienteringsklubb för 
hittaut.nu 2022 

Beslut 

9 KS2021/2032-5 Stöd till studieförbunden 2022 Beslut 

  Ärenden till Kommunstyrelsen  

  Ärende 10 föredras klockan: 11:50 – 12:00  

Föredragande Krisztian Borbély 

 

10 KS2021/0516-1 Taxa friskolor Oasen simhall Förslag till 
kommunstyrelsen 

  Lunch 12:00 – 13:00  

  Information från sektorerna  

  Ärende 11 - 13 föredras klockan 13:00 – 13:30 

Föredragande: Dennis Reinhold, Helena Tellberg 

 

11  Information från sektorchef, lägesrapport 

- Covid-19 

Antecknas 

12  Lokaler Antecknas 

13  Personalrapportering (inkl. sjukfrånvarotal) Antecknas 

  Ärende 14 föredras kl. 13:30-13:40 

Föredragande Kerstin Engelin och Helena Odinge 

 

14  Ekonomi, avvikelser och måluppföljning Antecknas 

  Ärende 15 föredras klockan: 13:40 – 13:50 

Föredragande Amela Filipovic 

 

15  Ny logga – Mimers Antecknas 
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  Ärende 16 föredras klockan: 13:50 – 14:15 

Föredragande: Dennis Reinhold & Niklas Delander 

 

16  Ny struktur för det systematiska kvalitetsarbetet 
(SKA) 

Antecknas 

  Paus 14:15 – 14:30  

  Ärenden till kommunstyrelsen  

  Ärende 17 föredras klockan: 14:30 – 14:50 

Föredragande Johan Sjöholm 

 

17 KS2021/0438-3 Svar motion om gratis mensskydd Förslag till 
kommunstyrelsen 

  Ärende 18 föredras klockan: 14:50 – 15:30 

Föredragande Andreas Persson 

 

18 KS2022/0018-1 Omorganisation av grundsärskoleverksamheten 
årskurs 1-6 

Förslag till 
kommunstyrelsen 

  Ärende 19 – 20 föredras klockan: 15:30 – 15:55 

Föredragande Johanna Rydberg 

 

19 KS2022/0044-1 Namn på förskola i Nordtag Förslag till 
kommunstyrelsen 

  Ärenden som stannar i utskottet  

20 KS2021/0259-12 Redovisning till Skolinspektionen åtgärder efter 
riktad tillsyn vid Mimers Hus gymnasium 
Hugin Dnr 34 SI 2021:381 

Beslut 

  Rapporter  

21  Rapporter Antecknas 

  Övrigt  

22  Övrigt Antecknas 
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1. Inledning 
 
Kommunfullmäktige antog 2020-09-03 ett kulturprogram för Kungälvs kommun. 
Kulturprogrammet är ett visionärt dokument som fastställer den övergripande 
avsiktsförklaringen, exempelvis vilka värden som ska beaktas. I aktuellt dokument bryts 
kulturprogrammet ned i en plan med åtgärder som förväntas genomföras under tidsperioden 
2021–2023.  
 
Målsättningen är att skapa förutsättningar för ett levande kulturliv där särskild uppmärksamhet 
ges till barn och ungas rätt till kultur. Målet är att tydliggöra kulturens roll framåt och 
digitaliseringen av kulturen. Viljeriktningen är också att tydliggöra kulturens roll för integration, 
samhällsbygge och demokratiska processer.  
 
Kungälv står i likhet med flera andra av landets kommuner inför stora utmaningar med 
befolkningsförändring och digitalisering som påverkar många branscher och områden. Även 
kulturen påverkas och i en föränderlig värld är det viktigt att kommunen är uppdaterad och med i 
utvecklingen för att såväl invånare som besökare ska vara delaktiga och nöjda med kulturutbudet.  
 
En lyckad kulturutveckling i Kungälv innebär att arbetet behöver ske hållbart. Det gäller såväl 
sociala som ekologiska aspekter som det ekonomiska perspektivet. Kungälvs kommun arbetar 
med Agenda 2030 och program för social hållbarhet och konsten och kulturen spelar en viktig 
roll i det arbetet. Konst och kultur kan vidga betraktelsesätt och tankar på samhället samt skapa 
möjligheter och förutsättningar för att hantera gemensamma utmaningar. 
 
Kungälvs kommuns vision, rambudget och förvaltningens verksamhetsplan är förutsättningar för 
kulturplanen. Kulturplanen kopplas även till Västra Götalandsregionens kulturstrategi och 
kulturplan som bland annat anger: ”Västra Götaland har ett rikt, fritt och dynamiskt kulturliv, 
institutioner av hög konstnärlig kvalitet och internationell lyskraft och ett engagerat civilsamhälle. 
Det är ekonomiskt möjligt genom kommunernas basresurser för offentligt finansierad kultur, en 
stark regional kulturbudget och statliga medel genom kultursamverkansmodellen. Till detta ska 
läggas alla de ideella krafter som kulturlivet genomsyras av och en ringa del sponsring.”  

 

2. Kulturplan 2022-2023  
 
Med utgångspunkt i kulturprogrammets identifierade områden för samverkan och värden att 
särskilt beakta fokuserar kulturplanen för tidsperioden 2022–2023 på ett flertal insatser. 
 
För perioden 2022-2023 fokuserar kommunen på följande områden: 
 

 Ökad samverkan med föreningsliv, näringsliv och regionala aktörer 

 Social hållbarhet, tillgänglighet och ökad inkludering 
 Goda förutsättningar för skola, barn och unga 
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2.1 Ökad samverkan med föreningsliv, näringsliv och regionala aktörer  
 
Kulturprogrammet fastställer att Kungälvs kommun ska tillvarata kulturföreningarnas kompetens. 
Kommunen har en aktiv och kontinuerlig dialog med kulturföreningarna som har stärkts i och 
med upprättandet av kommunens Kulturråd. Erfarenhetsutbyten, möten och delad kunskap 
bidrar till både inspiration och utveckling samt effektivare resursanvändning.  
Kommunen samverkar via nätverk över kommungränserna med stöd från Västra 
götalandsregionen. Kulturen i Kungälv lägger sitt fokus på samarbeten gällande kulturarv och 
konst då det är lättare att säkerställa finansiering på områdena i samverkan med andra kommuner. 
Där det är möjligt ska kommunen medverka i andra regionala projekt för att nå kulturmålen. 
 
Föreningsliv, näringsliv och regionala aktörer inom den kulturella och kreativa sektorn bidrar till 
utvecklingen av kommunen och är även viktiga för besöksnäringen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Social hållbarhet, tillgänglighet och ökad inkludering  
 
Kulturprogrammet fastställer att det ska finnas förutsättningar för tillgängliga kulturanläggningar. 
Med tillgängliga kulturanläggningar avses lika villkor för alla att ha tillträde till den fysiska miljön 
såväl som tillgång till information, kommunikation och tjänster. 
 
Kulturens roll är viktig för livsmiljön som helhet och är en resurs för en positiv 
samhällsutveckling och alla invånares kreativitet och kunskaper är viktiga för kommunens 
utveckling och en förutsättning för ett jämlikt och jämställt kulturliv.  
 
För att finna nya samarbetsformer mellan kultur och övriga intressegrupper i samhället ska de 
interna resurserna tillvaratas. Samarbetsytorna mellan Kultur, Fritid och enheter inom sektor 
trygghet och stöd som jobbar mot folkhälsa skall öka, där kommunen tar tillvara på den 

Det här ska vi särskilt arbeta med under 2022-2023  

 Utvecklat samarbete med föreningar, studieförbund och kreativa kulturnäringar 
kring gemensamma arrangemang och att stödja dem i arbete med att nå ut med 
sina egna arrangemang och aktiviteter. 

 
 Samarbete gällande kulturarv och konst i regionala projekt för att nå Västra 

Götalandsregionens kulturmål och för att nå en högre kvalitet.  
 
 En arbetsgrupp med bred representation från kommunens olika verksamheter 

samt näringslivet har inletts för att jobba på frågan kring att främja 
besöksnäringen där evenemang och aktiviteter planeras.  

 
 I arbetet med att utveckla ung företagsverksamhet inom kulturnäringarna skall 

internationella och regionala erfarenheter och projekt användas, exempelvis via 
EU-projekt.  
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kompetens och de kontaktnät som finns hos verksamheterna. Erfarenheter från tidigare projekt i 
social hållbarhet med att främja språk och läsförståelse som kommunen haft i socioekonomiskt 
utsatta områden skall tas tillvara på och integreras i verksamheterna. Biblioteket erbjuder medier 
på många olika språk och på lätt svenska både för vuxna och för barn. Kulturen ska vara med i 
utvecklingen av det nya kompetenscentrumet som ska nyttja befintliga resurser på ett mer hållbart 
och effektivt sätt samt.  
 
En utmaning gällande tillgänglighet är kommunens geografi med stora avstånd. Närbiblioteken 
ska därför utnyttjas i högre grad för att tillgängliggöra närheten till kultur och skapa nya arenor 
för ökad inkludering.   
 
Kungälvs kommun ska främja äldre kommunmedborgares möjligheter till att delta i kulturen som 
en betydande friskvårdsfaktor. Mimers Kulturhus samt inom bibliotekets verksamhet erbjuder ett 
flertal aktiviteter för den äldre målgruppen. Där satsningar för att inte hamna i ett digitalt 
utanförskap är en viktig del. Förebyggande friskvårdsaktiviteter och ett gott samarbete med 
enheter inom sektor trygghet och stöd som jobbar mot folkhälsa kommer också fortsatt ske 
under perioden.  
 
I riktlinjer för föreningsstöd går det att söka bidrag för bygdegårdar och hembygdsföreningar 
särskilt. Det skapar förutsättningar för bevarandet av gårdarna och hembygden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Det här ska vi särskilt arbeta med under 2022-2023  

 
 Kulturenheten ska främja hälsa och friskvård genom att använda både beprövade 

metoder och nya arbetssätt exempelvis en grupp för biblioterapi.  

 Kulturenheterna samarbetar med föreningslivet för att minska utanförskap. 
 

 Fler aktiviteter på kommunens närbiblioteken för att skapa nya mötesplatser för 
kultur. 
 

 Verksamheterna på Mimers Kulturhus ska arbeta med att bjuda in skolor till 
kulturella aktiviteter på bibliotek, kulturskola, teater och konsthall.  
 

 Kommunen skall prioritera marknadsföring, exempelvis via digitala medier för att 
bli mer tillgängliga.  

 
 Utökat strukturerat samarbete mellan Kultur och sektor Samhälle och utveckling 

för att skapa förutsättningar för nyttjande, drift och skötsel av kulturplatser.  
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2.3 Goda förutsättningar för skola, barn och unga  
 
Kulturprogrammet fastställer att barn och unga ska möta kulturyttringar såväl i skolan, på 
kulturhuset som i barn och ungas närområde. Kulturen behöver nå ut till fler och nya målgrupper 
och insatser för barn och unga är viktiga för att kommunen ska kunna tillgodose rätten till fritid, 
lek och deltagande i kulturella och konstnärliga aktiviteter enligt barnkonventionen.   

 
På Mimers Kulturhus kommer barn och unga mötas av exempelvis utställningar, skapande 
verksamhet, kulturskoleverksamhet och evenemang.  
 
Kommunen har bibliotek på samtliga serviceorter: Marstrand, Diseröd, Kode, Ytterby och Kärna 
vilket innebär att barn och unga har möjlighet att besöka ett bibliotek i sitt närområde. 
Närbiblioteken är en naturlig mötesplats för kultur och skola och är viktigt att fortsätta utveckla 
med särskilt fokus på det gemensamma läsfrämjande uppdraget.  
 
Samarbete med studieförbunden, genom kulturfritidsgården Kultlab, bidrar till att ungdomar får 
kunskap om och hjälp med att starta förening.  
 
Kulturgarantin kommer garantera barn och unga 6-16 år kulturaktiviteter under sin skolgång 
inom en rad olika konstformer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Det här ska vi särskilt arbeta med under 2022-2023  

 Fler kulturevenemang förläggs på samtliga bibliotek inom kommunen för att öka 
tillgången till kultur i barns och ungas närområden. 
 

 Kulturskolan och förskolan skall samarbeta mer i syfte att stärka varandras 
verksamheter och nå ut till fler barn som kulturverksamheterna inte når i ordinarie 
verksamhet.  

 
 En utveckling av fler körer samt fortsatta arbetet med dans och dramakurs för 

elever med normbrytande funktionsvariation för att nå alla barn och unga.  
 

 Kulturenheten deltar i olika projekt vid nybyggnation men också vid upprustande 
av skolor för att kulturens perspektiv skall tillgodoses.  

 
 Kulturskolan genomför en breddning i ämnen och i kursform för att möta 

elevernas önskemål. 
 

 Elever får möta professionella musiker genom samarbete med regionala orkestrar.  
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3. Levandegöra och profilera Kungälv genom kultur  
 

Kulturplanen som profilerar Kungälv genom kultur publiceras på kommunens hemsida och 
revideras efter tre år. Kulturenheten förankrar kulturplanen i kommunens berörda verksamheter 
samt tillser att förutsättningar finns för att realisera planen. Kulturplanen sprids till 
samarbetspartners som exempelvis, näringsliv, föreningar, kulturråd m.fl och via ett aktivt arbete 
med innehållet så levandegörs Kungälvs kulturliv.  

 

4. Uppföljning 
 

Kulturenheten följer upp målen i kulturplanen kontinuerligt. I kommunens tertialrapporter och 
årsredovisningar ges indikatorer på hur arbetet fortskrider. Uppföljning sker i utskottet för 
bildning och lärande varje år. 
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1. I nledning

Sektor Bildning och lärande har fått ett politiskt uppdrag att utreda utbudet inom kulturskolan
i Kungälvs kommun. Utredningen ska grundas i befintliga nationella och kommunens egna
utredningar. År 2013 utredde Kultur i väst framtidens kulturskola i Kungälv. Uppdraget var att
presentera en kulturskola för alla med en förslagskatalog med åtta olika alternativ för en
fortsatt utveckling.

2. Nationella kulturpolitiska mål
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Den nationella målsättningen med kulturen är att ” Kulturen ska vara en dynamisk,
utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund, att alla ska ha möjlighet att
delta i kulturlivet och att kreativitet, mångfald och konstnärlig frihet ska prägla samhällets
utveckling”1.

För kulturskolan innebär den nationella målsättningen att främja dess möjligheter att erbjuda
barn och unga undervisning av hög kvalitet i kulturella och konstnärliga uttryckssätt, liksom
möjligheterna till såväl fördjupning som bredd i undervisningen med utgångspunkt i vars och
ens särskilda förutsättningar. I utredningen ”En inkluderande kulturskola på egen grund”
framkommer att kulturskolan i Sverige inte är tillgänglig för alla och likabehandlingsprincipen
är bristande på flertalet områden2. De faktorer som kan ha en påverkan av deltagande i
kulturskolan är bland annat bristande kommunikation om kulturskolans verksamhet, avgifter,
barnets socioekonomiska bakgrund, bristande anpassningar utifrån olika
funktionsnedsättningar, kön och avstånd mellan kulturskolan och hemmet.

För att uppnå en kulturskola för alla behöver kulturskolan arbeta mer med att;

främja tillgänglighet och jämlikhet
ha ett brett och angeläget utbud av kulturella och konstnärliga uttryck
ha hög kvalitet såväl i den breda som i den fördjupade undervisningen

3. Kulturskolans framväxt

De kommunala musikskolorna växte succesivt fram i allt fler kommuner under 1940-talet. Det
fanns en bildningstanke som låg till grund för utvecklingen om att ge barn och unga möjlighet
till en meningsfull fritid, oavsett föräldrars ekonomiska förutsättningar.

På 1980-talet skedde en förändring från ett musikperspektiv till ett barnperspektiv.
Kommunförbundet slog fast att det viktigaste är att eleverna upplever sitt musicerande som
meningsfullt och anpassat till deras aktuella behov och önskemål. Det var viktigt att
verksamheten skulle vara mångfacetterad och flexibel3. Allt eftersom beslutade kommuner att
införa fler konstområden i musikskoleverksamheten och även byta namn till kulturskola. Det
finns idag inte någon formell beskrivning av vad det innebär att vara kulturskola men
Kulturutredningen4 definierade begreppet som sedan har blivit någon form av praxis:

Kulturskolan är en organisation där minst tre av ämnena musik, bildkonst, teater, dans och
fi lm/video finns som frivil l ig regelbundet återkommande verksamhet för barn och ungdom
efter skoldagens slut. Verksamheten ska ha som mål att en integration av ämnena kommer ti l l
stånd.

1 https:/ /www.regeringen.se/4952fa/contentassets/6b270318a21c4f1fb9df98cd8660753b/en-kommunal-kulturskola-
for-framtiden---en-strategi-for-de-statliga-insatserna-prop.-201718164.pdf
2 En inkluderande kulturskola på egen grund SOU 2016:69.
3 Svenska kommunförbundet, Den kommunala musikskolan en resurs i kulturlivet, 1984.
4 Kulturskolorna i Sverige, 1994
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4. Kulturskolan i Kungälv

Kungälvs kommuns kulturskola har en låg andel inskrivna elever av det totala invånarantalet i
åldrarna 6–19 år jämfört med andra kommuner. Vid en jämförelse i Kolada hade kommunen 8
% inskrivna elever (2019) vilket placerar Kungälv bland de 25% som har lägst andel deltagande.
Även vid en jämförelse i Västra Götaland har Kungälv ett lågt deltagande.

Ekonomi och avgifter
Kulturskolan finansieras främst av tilldelad budget samt statsbidrag och avgifter.

Kostnaden för kulturverksamhet i relation till invånare är relativt låg i Kungälv. Grafen nedan
visar kostnaden för kulturverksamhet i kr/ invånare. I kostnaden inkluderas stöd till
studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola.
Kostnaden för kultur- och musikskolan är därmed inkluderade.

Det som tydligt framgår är att kostnaden för kulturen i Kungälv per invånare är längre jämfört
med riket och andra kommuner med cirka 580 kr/ invånare.

Avgifter
Elevavgiften för kulturskolans bygger på terminsavgift som är 800 kr/ termin. Ingen
syskonrabatt eller mängdrabatt om man spelar eller deltar i flera olika kulturaktiviteter finns.
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De elever som enbart deltar i körverksamhet betalar ingen avgift. En del aktiviteter som enbart
finansieras av statliga bidrag, exempelvis film och skapande, har ingen avgift.

Elever som ska spela stråk eller blåsinstrument har möjlighet att hyra ett instrument det första
året som man spelar, i mån av tillgång. Hyran är 400 kr/ termin.

Det går inte att enkelt göra en kvalitativ jämförelse med andra kommuner och den avgift som
de tar ut för Kulturskolans verksamhet i Kolada. Kommunerna, inklusive Kungälv, har
registrerat genomsnittliga avgifter som inte är likvärdiga och en trolig förklaring är
felregistrering.

Ämnen och verksamhet
Kulturskolan har sedan utvecklingen från ren musikskola kommit att omfatta allt fler typer av
kurser och verksamheter. Kulturskolan utgår främst från den frivilliga verksamheten som i regel
görs på fritiden och i vissa fall under skoltid. Om verksamheterna pågår under skoltid så
beslutar respektive rektor om barnet får delta på kulturskoleaktiviteten eller ej. Kulturrådet har
från 2018 delat in ämnena i 12 grupper;

musik, instrument/ sång
musik i grupp
dans
teater/ drama
bild/ form
film/ animation
musikal
cirkus
slöjd/ hantverk
foto
skrivande/ berättande
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I Kungälvs kommun erbjuds majoriteten av ämnena med undantag för animation, cirkus, foto
och skrivande/ berättande.

I cirkeldiagrammet nedan kan man utläsa deltagandet i respektive ämne som erbjuds i Kungälv.
Det är flest elever som deltar i ämnet instrument (40%) därefter musik i grupp och sedan dans.

Diagram 1

Vid en jämförelse av deltagande mellan flickor och pojkar man kan se att flickorna har ett
högre deltagande i samtliga ämnen med undantag för deltagande i vissa instrument, se diagram
3. Kungälvs könsfördelning av deltagande i verksamheten är inte unik och nationellt sett till
hur deltagandet fördelar sig utifrån kön deltar flickor generellt sett i högre grad än pojkar i
verksamheten i synnerhet inom dans sång/kör och teater. Inom vissa områden som digitalt
skapande, vissa musikinstrument samt foto/ film är det nationellt sett fler pojkar än flickor som
deltar5. Något som även kan bekräftas i Kungälv.

Diagram 2

Instrument är det ämnen där Kultur- och musikskolan har flest deltagare. Fördelningen mellan
pojkar och flickor presenteras i diagrammet nedan.

5 SOU 2016:69, sid 83

490

123

300

167

5617 65
Instrument

Ensembler och orkester

Kör

Dans

Teater

Musikal

Skapande

Fördelning av antal deltagande i respektive
ämne i Kungälv

42% 43%
25% 11% 18% 12%

40%

58% 57%
75% 89% 82% 88%

60%

0%
20%
40%
60%
80%

100%
120%

Instrument Ensembler
och

orkester

Musik i
grupp

Dans Teater Musikal Skapande

flickor

pojkar

Fördelning kön i respektive ämnen (andel)



3/22 Status på uppdrag - 2022-29 Utredning - framtida utbud inom kulturskolan : Utredning bredda kulturskolan UBL

Diagram 3

Sökande till Kulturskolan
Idag är det 771 sökande elever i kö till att börja i kulturskolan i Kungälv. Denna siffra ligger på
ungefär samma nivå som tidigare år. Majoriteten av sökande önskar börja spela ett instrument.
I diagrammen nedan visas hur många som står i kö som sökande i respektive ämnesområde
samt inom respektive instrument.

De instrument där kötiden överstiger 2 år, vilka i nuläget är piano, gitarr och violin, får inte
kombineras med varandra. En elev får alltså inte både spela piano och violin eftersom kön till
dessa instrument är så pass lång.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Bary
ton

Blo
ck

flö
jt

Cello Elba
s

Elg
ita

rr

Gita
rr

in
kl

gita
rrg

ru
pp

Klarin
ett

Lju
dp

ro
du

ktio
n

Pia
no

Roc
kg

ru
pp

Sa
xo

fon

Sla
gv

erk Så
ng

Tro
mbo

n

Tru
mpe

t
Tu

ba

Tv
ärflö

jt

Valth
orn

Vio
lin

/V
iola

Pojke Flicka

Andel pojkar/ flickor i respektive instrument

432

51

101

51

33

34

21

31

2

musik, instrument/ sång

musik i grupp

dans

teater/ drama

bild / form

film/animation

musikal

slöjd/hantverk

övrigt

0 100 200 300 400 500

Antal sökande till ämneskurser

23
7
4
12

48
4

244
9

33
8

40

Blockflöjt
Cello
Elbas

Elgitarr
Gitarr

Ljudproduktion
Piano

Slagverk
Sång
Viola

Violin

0 100 200 300

Köfördelning inom musik,
instrument/ sång



3/22 Status på uppdrag - 2022-29 Utredning - framtida utbud inom kulturskolan : Utredning bredda kulturskolan UBL

Utmaningar för kulturskolan i Kungälv

Öka pojkars deltagande

Vid en jämförelse av fördelningen mellan flickor och pojkar som deltar i kulturskolans
verksamhet framgår att fler flickor deltar i kultur- och musikskolans verksamhet. Under 2020
gick andelen pojkar ned från 41 % till 32 %. En anledning till minskningen är att en grupp
pojkar som spelade blåsinstrument gick ur grundskolan.

År Pojkar Flickor
2018 41% 59%
2019 41% 59%
2020 32% 68%

Inkludera fler barn och unga med låg socioekonomiska bakgrund

Vid en granskning av kulturskolans deltagare framgår att det är färre elever som deltar i områden
med låg socioekonomisk bakgrund. Underlaget utgår från den skola som eleven är inskriven på
och den socioekonomiska rapporten som kommunen årligen beställer från Statistiska
centralbyrån (SCB). De skolor med få inskrivna elever i Kulturskolan är Diseröds skola,
Klöverbackens skola Munkegärdeskolan, Sandbackaskolan och Thorildskolan. Utifrån SCB:s
statistik har dessa skolor ett lägre socioekonomiskt index, med hög utländsk bakgrund, låg
utbildningsnivå på föräldrar och andel familjer med försörjningsstöd, än andra skolor i
kommunen. Detta socioekonomiska mönster skulle kunna förklara det låga elevdeltagandet i
kulturskolan.

Att ha en fast avgift som inte bygger på familjens inkomstgrundande inkomst som exempelvis
förskolan har, kan också vara en bidragande orsak till att familjer med låg inkomst måste välja
bort kulturskolan då de inte har råd.

Anpassa marknadsföring av kulturskolan så den når fler vårdnadshavare – ”Mer för
fler”.

Nå föräldrar via barnen i skolan – barnen blir inspirerade och pratar om det hemma.

Vårt material behöver anpassas efter målgrupp. Musikproduktion – vad är det?

Landsbygdens dilemma – dyrt, svårt att åka långt

Kungälvs kommuns infrastruktur och busstidtabell bidrar till begränsningar att delta. Särskilt
för elever på högstadiet.

Under samråden har undervisning på skoltid framkommit som en nödvändighet för barn och
unga som behöver skolskjuts till och från skola. Eftersom skolskjuts inte omfattar
fritidsaktiviteter förutsätter undervisning förlagd utanför skoltid att föräldrar kan hämta och
lämna barnen till aktiviteter vilket kan utgöra ett hinder för deltagande.6

6 SOU2016:69, sid 124
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Kartläggning av ungdomarnas erfarenheter och önskemål

Under våren 2021 genomfördes ett antal intervjuer med sommarkulturarbetare, där några gått i
kulturskolan i Kungälv och i Göteborg, och några inte gått i kulturskolan alls. I dessa
intervjuer framkom ett antal önskemål som listas nedan.

Önskemål om innehåll och kursupplägg i Kulturskolan:

Kan vara bra att ha möjlighet att välja lite ovanliga instrument – som finns i orkestrar
som ex oboe.
Spelutveckling och animering
Scensminkning
Grafisk design
Bakning – dekorering och konstnärlig utformning
Fördjupning – för de som redan går i musikskolan fördjupning i ämnet och
ämneskunskaper
Öppen kurs med musikteori för självlärda
Litterära kurser – kreativt skrivande.
Kulturidrottsskolan
Cirkus
Åldersindelat med nybörjarkurser med äldre som bara är för skoj skull
Gör ett LAN – skapa förutsättningar att mötas.
Kombinera kultur och språk
Ungdomarna önskar inte digitala möten – halva grejen är att träffas innan och efter sin
lektion. Du pratar inte direkt med någon på distans. Kanske kan teorikurser vara på
distans/ digitalt.

Utöver önskemål om innehåll lyfte ungdomarna också aspekter kring förutsättningar som finns
för att delta på kulturskolan.

Bra med undervisningen är i närhet till hemmet då alla föräldrar inte kan hämta. Barn i
yngre åldrarna borde få undervisning på sin egen skola under fritidstid.
Även om kollektivtrafiken funkar till och från undervisningen känns det otryggt.
Kulturskolan borde vara gratis. Alla har inte råd med terminsavgift, instrumenthyra
samt busskostnader.
Starta en fond för att kunna söka bidrag för att köpa instrument.

Ungdomarna ger också förslag på hur marknadsföring ska kunna nå fler barn och unga.

Tillgängliggöra material på flera språk för att kunna nå ut till föräldrar med annat
modersmål än svenska.
Nybörjarkurser för lite äldre barn (högstadieålder) borde anordnas. Exempelvis genom
korta prova-på-kurser.
Prova-på workshops ute i områden där det är få som känner till kulturskolan.
Kompisar som gör bra reklam och drar med sig andra.
Affischer är bra för att nå föräldrar.
Öppet hus-LIVE
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 Det är viktigt med bra kursbeskrivningar och namn. Exempelvis låter ”slöjd” för mycket
som skolan.

Ungdomarnas bild stämmer överens med den kartläggning som finns i utredningen en
kulturskola för alla.

5. Förslag på åtgärder för att bredda kulturskolans verksamhet

Förslag på åtgärder nedan har utformats utifrån målsättningarna för kulturskolan (se ovan) och
kan sammanfattas i en vilja att i viss mån ändra utformningen av kulturskolans utbud och
undervisning. Ett begrepp som ibland används är ”Lågtröskelverksamhet” – som innebär korta
kurser i tid och i antal för att få möjlighet att pröva på fler saker och baskunskaper.

Bredda kulturskolan ämnesmässigt

Bland de ämnen som kulturrådet delat kulturskoleverksamheten i saknas i Kungälv fyra av tolv
områden. Ett av dessa är skrivande/ berättande vilket Kungälv redan haft i mindre skala i
bibliotekets regi vilket gör att vi vet att det finns ett intresse bland barn och unga. Andra
ämnen som idag saknas men som förutsättningar bedöms finnas för att kunna genomföras är
foto och animation.

Förberedelsekurser för de som står som sökande

De eleverna som står i kö skulle kunna få ta del av digitala kurser där lärarna förberett
lektioner i grundläggande kunskaper. Detta skulle kunna göra att intresset för instrumentet
hålls vid liv under kötiden samt att eleven får en första inblick i vad det innebär att spela
instrumentet.

Kortkurser

Utifrån kartläggningen av ungdomarnas önskemål framgick att alla ungdomar inte bara vill
skriva upp sig på långa kurser som sträcker sig termin till termin utan efterfrågar mer korta
engagemang. Kulturskolan skulle kunna anordna kortkurser i exempelvis sminkning, dekorera
bakverk eller något specifikt inom en viss musikgenre, så som rockmusik på elgitarr. Detta är
kurser som inte är så omfattande utan är tänkta att vara något som kan pågå under några
veckors tid.

Prova-på-kurser

Under öppet-hus på kulturskolan får alla barn och unga komma och prova instrument under
en kväll. Ungdomarna som intervjuades uttryckte en önskan om att kunna prova på under en
längre tid och kunna växla runt mellan olika instrument. Exempelvis skulle detta kunna vara
en kurs som pågår under en termin och där eleven byter instrument under en period och får på
så vis testa på olika instrument under längre tid. Exempelvis skulle det kunna bli att man testar
tre eller fyra tillfällen. Mixad kurs.

Fördjupningskurser
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För de elever som planerar att studera vidare så skulle man kunna bredda undervisningen med
fler lektioner i sitt instrument, musikteori, orkester samt möjlighet till bi-instrument. Detta
skulle kunna anordnas genom antingen förlängd lektionstid eller fler lektionstillfällen i veckan.

Nybörjarkurser för äldre elever.

Utifrån kartläggningen om ungdomarnas önskemål och erfarenheter lyftes en önskan om att
kunna delta på kurser som nybörjare trots att man är äldre (i högstadieåldern). En erfarenhet
som ungdomarna uttryckte var att kraven när man kommit upp i åldrarna var så pass höga att
det kändes svårt att delta som nybörjare. Gäller främst grupp – dans, teater.

Samverkan med skola, socioekonomiskt utsatta områden och glesbygd

Genom att kunna samutnyttja lokaler efter skoltid skulle kulturskolan kunna komma ut till de
kommundelar där få elever finns inskrivna på kulturskolan.

Samverkan med skolorna kring elever under skoltid och andra projekt där skola och
kulturskola gemensamt anordnar exempelvis fokusveckor eller högtider.

För att nå de mest socioekonomiskt utsatta områdena i kommunen utökar kulturskolan sina
verksamheter som är avgiftsfria, så som körverksamhet.

Ett inkluderande kursutbud

Phunk är en verksamhet inom kulturskolan för elever med funktionsvariation där dans och
drama ingår. Kurserna finansieras med statliga medel och pågår i max tre år. En ambition är att
inkludera denna verksamhet i kulturskolans ordinarie verksamhet utan bortre tidsgräns. För att
det ska vara möjligt kan avgift behöva tas ut till dessa kurser.
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Ekonomi

För att genomföra satsningen på att bredda Kulturskolan krävs en utökning på 3,0 tjänst.
Fördelat på flera olika ämnesområden. Då de nationella målen för Kulturskolan också är satta
för en breddning finns det statliga medel att använda till uppstartsskedet. Förutsatt att taxorna
är de samma som idag med 800 kr per termin/ kurs så kan delar också finansieras av detta.

Intäkter, avgifter -105 000
Personalkostnader, 3,0 tjänst 1 800 000
Övriga kostnader, instrument, material,
kameror 480 000
Nettokostnad 2 175 000
Ev bidrag Kulturrådet -350 000
Nettokostnad efter ev bidrag 1 825 000

Antal elever (ej kortkurs, förberedelse kurs,
samverkan skola), st 160
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Stöd till Kungälvs orienteringsklubb för hittaut.nu 2022 (Dnr KS2021/1960-
1)
Sammanfattning
Kungälvs orienteringsklubb har ansökt om stöd hos Kungälvs kommun för att även 2022, 
genomföra aktiviteter hittaut.nu. 
Hittaut.nu är ett friskvårdsprojekt som lockar människor i alla åldrar ut i skogen, som 
genomförs av Kungälvs orienteringsklubb. 

Förslag till beslut: 
Kungälvs orienteringsklubb erhåller 40 000 kronor i stöd för att fortsätta genomföra 
hälsoprojektet hittaut.nu 2022. 

Juridisk bedömning 
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 regler bör således beaktas och bland dessa särskilt: 
- Allmänintresset,
- Lokaliseringsprincipen,
- Dem kommunala proportionalitetsprincipen och 
- Förbudet mot understöd för näringsidkare

Bakgrund
Kungälvs orienteringsklubb har inkommit med en ansökan om stöd för att genomföra 
friskvårdsprojektet hittaut.nu 2022. Föreningen har redan genomfört aktiviteten under flera 

år och 2020 och 2021 blev det, på grund av rådande pandemin, en enorm succé när människor 
i alla åldrar kunde träffas utomhus och genomföra en meningsfull aktivitet. 

Hittaut.nu ägs och drivs av Svenska Orienteringsförbundet och arrangeras av lokala 
orienteringsföreningar runt om i landet, bland annat av sökande föreningen Kungälvs 
orienteringsklubb. Projektet lockar tusentals deltagare att ge sig ut i naturen och leta så 

kallade ”checkpoints”.
Föreningen skapar kartan, som levereras dels i brevlådor hos kommuninvånare, dels på 
serviceställen runt om i kommunen, exempelvis Kungälvs bibliotek, Kotten Café och 
Kundcenter vid Stadshuset. 
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Fakta om hittaut.nu i Sverige, 2020 och 2021.

Antal 2020 2021
Orter 59 89
Deltagare 98 756 112 250
Registreringar 4 907 065 5 470 802
Kilometer 9 814 130 10 941 604
 
Utöver detta så är inga som bara använt papperskartan inte registrerade. Utan enbart de som 
nyttjat appen för att markera checkpoints. 

Kungälvs Orienteringsklubb ansvarar för att trycka kartan, för att sätta ut kontrollerna och 
för underhåll av dessa under perioden de är tillgängliga. De finns uppsatta för allmänheten 
mellan april och oktober. Föreningen distribuerar även ut kartorna, både till hushållen och 

serviceställena. 

Hittaut.nu har fungerat som en social aktivitet som alla kan genomföra. Aktiviteten har varit 
viktig för många under pågående pandemin och föreningens förhoppning är att människor 
skall fortsätta träffas utomhus och genomföra en eller flera checkpoints. 

För 2022 planerar även föreningen att göra en cykelkarta. Via kartan cyklar man på säkra 
vägar och samlar stämplar. Förutom cykelkartan blir det sex områden i kommunen med ca 

tio checkpoints i varje område.
 

Verksamhetens bedömning
Kungälvs orienteringsklubb bildades 1958 och är en breddklubb inom orientering. 
Föreningen äger en föreningslokal vid motionscentralen och verksamhet från unga barn och 
för resten av livet. 

Friskvårdsprojektet hittaut.nu har för klubben, varit en framgångssaga och lockar för varje 
år, fler människor till naturen. Kommunen bidrag med stöd till föreningen för att trycka 
upp kartor och i utbyte kommunens logga på kartan. Projektet lockar även till sig besökare 
från andra kommunen till Kungälv, som jagar checkpoints. 

Stödet från Kungälvs kommun innebär att föreningen kan fortsätta med sitt hälsoprojekt. 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål

Stödet till Kungälvs orienteringsklubb bedöms som särskilt relevant utifrån följande 
strategiska mål:
- Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande,
- Att ge möjlighet till en aktiv fritid för alla åldrar,
- Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kulturliv och,
- Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen.
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Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Stödet och dess koppling till folkhälsa, föreningsliv och folkrörelse, svarar väl upp mot 
Agenda 2030. 
Målen i Agenda 2030 handlar om att försöka skapa anständiga och hållbara 
levnadsförhållande och levnadsvillkor för världens alla människor. Planerna bidrar till att nå 
de globala målen som exempelvis: 
Mål 1: Ingen fattigdom
Mål 3: God hälsa och välbefinnande
Mål 4: God utbildning för alla
Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Mål 10: Minskad ojämlikhet
Mål 16: fredliga och inkluderande samhällen

Bedömning utifrån politiska styrdokument 

Bedömning görs bland annat utifrån följande styrdokument: 
 - social översiktsplan – plan kring ökat innanförskap 2027, KS2019/1500

- Handlingsplan folkhälsa och social hållbarhet 2021, KS2020/1209

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Hittaut.nu fyller en viktig funktion för folkhälsan och är till för alla, oavsett ålder. Det är 
lättillgängligt, skapar aktivitet och ökar folkhälsa i form av motion och nya upplevelser. 
Dessutom reser personer runt och besöker flera olika kommuner vilket i sin tur gynnar 
besöksnäringen och handeln i hela kommunen. 

Ekonomisk bedömning
Stödet, 40 000 kronor, ryms inom befintlig budget för folkhälsa. 

Förslag till beslut
1. Kungälvs orienteringsklubb erhåller 40 000 kronor i stöd för att fortsätta 
genomföra hälsoprojektet hittaut.nu 2022.

Lena Arnfelt Haleh Lindqvist
Sektorchef trygghet och stöd Kommundirektör

Expedieras till: Katarina Vallström
Johan Sjöholm
Kungälvs orienteringsklubb

För kännedom till:
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Handläggarens namn
Katarina Vallström 

1/24/2022

Stöd till studieförbunden 2022 (Dnr KS2021/2032-5)
Sammanfattning
Studieförbund är organisationer som ägnar sig åt folkbildning genom verksamhetsformerna 
studiecirklar, mötesserier, projekt och evenemang vars syfte är att bibringa deltagarna 
kunskap i ett brett perspektiv. 
I Sverige finns 10 studieförbund listade av Folkbildningsrådet. 

Kungälvs kommun fördelar årligen stöd till studieförbund, efter en fördelningsnyckel som 
erhålls av Västra Götalands bildningsförbund. Kungälvs kommun har följt Västra Götalands 
bildningsförbunds rekommendation för beräkning av kommunala bidrag till de lokala 
studieförbundsavdelningarna sedan 2017. 

Kungälvs kommuns budget för stöd till studieförbunden: 1 270 000 kronor.

Förvaltningens förslag till beslut:

Stöd till studieförbunden 2022 fördelas enligt summering, och efter rekommendationer från 
Västra Götalands bildningsförbund. 

Juridisk bedömning 
Rekommendationer från Västra Götalands Bildningsförbund följs. 

Bakgrund
Studieförbunden är Sveriges största mötesplats för bildning och kultur. De finns över hela 
Sverige och till studieförbunden söker sig människor i alla åldrar. Studieförbunden i 
Sverige är organisationer som ägnar sig åt folkbildning genom i första hand 

verksamhetsformerna studiecirklar, mötesserier, projekt och diverse arrangemang/evenemang, vars 
syfte är att ge deltagarna kunskap.

Studieförbundens verksamhet ska inte förväxlas med formell utbildning. I Sverige finns tio 
studieförbund som tillsammans anordnar verksamhet i Sveriges alla kommuner. På senare 

år har studieförbunden tagit ett allt större samhällsansvar genom särskilda insatser.  Det gäller 
bland annat studiecirklar med asylsökande och projekt som ska stärka kunskaperna om de 
mänskliga rättigheterna.
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Studieförbunden är en del av det civila samhället. Enkelt uttryckt betyder det att människor 
går samman och organiserar sig utan inblandning från staten. I studieförbundens 

studiecirklar deltar över en halv miljon människor varje år.

Alla studieförbund måste leva upp till grundläggande demokratiska värderingar. De ska 
förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och arbeta aktivt med att nå 
deltagare som är korttidsutbildade, utrikesfödda eller har en funktionsnedsättning. 

Eftersom studieförbunden får både statliga och kommunala bidrag för sina studiecirklar 
och kulturprogram finns det också tydliga regler för vad som gäller för dem. En studiecirkel ska 

exempelvis ha minst tre och max tjugo deltagare, inklusive den godkända cirkelledaren. 

Staten stödjer folkbildningen med över fyra miljarder kronor varje år, bland annat för att 
folkbildningen stärker demokratin och samhällsengagemanget i Sverige. Ungefär hälften av 
pengarna går till studieförbundens verksamhet. Ett av Folkbildningsrådets viktigaste 

uppdrag är att säkerställa att statsbidragen används enligt statens syften med att stödja 
folkbildningen.

Varje studieförbund som tar emot statsbidrag måste följa upp, granska och kontrollera att 
de följer reglerna för statsbidraget. Folkbildningsrådet säkerställer att studieförbunden gör den 

kontrollen. På så sätt kan fel förebyggas och upptäckas samt rättas till.

Folkbildningsrådet följer upp statsbidraget på flera sätt:
- genomgång av studieförbundens årliga dokumentation av verksamheten
- bearbetar och sammanställer den statistik som studieförbunden skickar in till SCB
- sammanställer studieförbundens verksamhet i en rapport som kan användas som grund för 
att granska ett studieförbund. 

Uppföljningen säkerställer att studieförbunden lever upp till villkoren för statsbidraget, och 
gör att vi kan förebygga att bidraget används felaktigt. Den ger också underlag så att 
statsbidraget kan fördelas i framtiden och återrapportera bland annat hur statsbidraget har 
använts till regeringen.

De tio studieförbunden är (KS2021/2035-7): 
ABF, Bilda, Folkuniversitetet, Ibn Rushd, Kulturens, Medborgarskolan, NBV, Sensus, 
Studiefrämjandet, Studieförbundet Vuxenskolan. 

Verksamhetens bedömning

Västra Götalands Bildningsförbund (VGB), kommunrekommendation för 2021, beslutades i 
VGB:s styrelse den 17 juni 2021. Styrelsen ser stora fördelar såväl för kommunerna som för 
studieförbunden att det kommunala bidragssystemet i så stor utsträckning som möjlighet 
harmoniserar med det statliga bidraget. 

Villkoren för statens stöd till folkbildningen regleras i förordningen (2015:218) om 
statsbidrag till folkbildningen. Syftena med statens stöd till folkbildningen är att:
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- stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
- bidrar till att göra det möjligt för en ökad mångfald för människor 
- få människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang genom att delta i 
samhällsutvecklingen 
- bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildningsnivån i samhället
- bidrag till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet

2022 års kommunbidragsrekommendation:

Studiecirklar och annan folkbildningsverksamhet
- unika deltagare
- studietimmar
- deltagare med funktionsnedsättning

Kulturarrangemang
- antal kulturarrangemang

Anslagets fördelning mellan verksamhetsformerna
70% - studiecirklar (50% deltagare och 50% studietimmar)
10% - annan folkbildningsverksamhet (50% deltagare och 50% studietimmar)
20% - kulturarrangemang (antal kulturprogram)

2022 års anslag beräknas på ett genomsnitt av verksamheten under två år, med en 
eftersläpning på ett år. Det innebär att 2022 års anslag beräknas på snittet av verksamheten 
2018 och 2019 och samma beräkning används i alla tre verksamhetsformerna. 

Inrapportering av verksamhet
Studieförbunden rapporterar 2020 års verksamhet med följande underlag: 
• Verksamhetsplan för 2021 senast den 15 december 2020 
• Verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk berättelse för 2020 senast den 30 juni 2021 
• Påskrivna kommunsammandrag senast den 30 juni 2021 

2021 års verksamhet har påverkats av Coronapandemin 
VGBs kommunbidragsrekommendation har på grund av pandemin ett tillägg som gäller det 
bidragsgrundande åren 2020 och 2021. Beslut om att både statsbidraget och regionsbidraget 
inte kommer att grundas på 2020 och 2021 års studieverksamhet har tagits. Västra Götalands 
bildningsförbund rekommenderar även kommunerna i Västra Götaland att besluta samma.  

Nedanstående beräkningar bygger helt och hållet på den rekommendation som antogs av 
Västra Götalands bildningsförbunds styrelse den 17 juni 2021 och grunnar sig därför på 
verksamhet hos studieförbunden som genomfördes 2018 och 2019.

2022 års fördelning av kommunalt bidrag till studieförbunden i kommunen för 
verksamhetsåret blir som följande:

Totalt kommunbidrag: 1 270 000 kr
Därav för studiecirklar: 889 000 kr
Därav för annan folkbildning: 127 000 kr
Därav för kulturprogram: 254 000 kr
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Studieförbund:
ABF 260 459 kr
Bilda 97 424 kr
Folkuniversitetet 46 689 kr
Studiefrämjandet 46 011 kr
Studieförbundet vuxenskolan 161 833 kr
NBV 22 678 kr
Medborgarskolan 592 523 kr
Sensus 26 704 kr
Ibn Rushd 2 645 kr
Kulturens 13 033 kr

Totalt 1 270 000 kr

Kungälvs kommuns anslag till studieförbundet motsvarar 27 kr/invånare. 
I vårt län kan man se att kommunala medel motsvarar mellan 13–65 kr/invånare.

2021 års verksamhet ligger inte till grund för kommunbidraget för 2022 men 
studieförbunden rapporterar ändå in underlagen till kommunerna för att visa på vilken 
verksamhet som bedrivits trots pandemins begränsningar.
Studieförbunden rapporterar följande till kommunen:
- Verksamhetsplan för 2022, senast 15 december 2021 (dessa finns i ärendet)
- Verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk berättelse för 2021 senast den 30 juni 2022
- Påskriva kommunsammandrag senast den 30 juni 2022
Förvaltningen diarieför dessa och kontrollerar att alla studieförbund inkommer med dessa. 

Vid förra årets beslut av fördelning av stöd till studieförbunden (KS2020/1815-10) yrkade 
utskottet för bildning och lärandes ordförande att studieförbundet Ibn Rushd inte tilldelas 
bidrag med hänvisning till Kungälvs kommuns styrdokument ”Riktlinjer för 
föreningsbidrag (KS2020/0674) punkterna 6, 7 och 8. Utskottet valde då att anta 
ordförandes yrkande. 

Förvaltningen har vid årets fördelning av studiestöd med studieförbundet Ibn Rushd då 
Västra Götalands bildningsförbund har med dessa på sin lista över godkända studieförbund. 
Även Folkbildningsrådet har med studieförbundet Ibn Rushd över sin lista över 
statsbidragsberättigade studieförbund (KS2021/2032-7).

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål

Kommunala bidrag till studieförbunden är nödvändiga för deras arbete, och förbunden med 
sina olika fokusområden bidrar till ökad kunskap, social närvaro, minskad segregation och 
utanförskap, samt fler människor i arbete. Värden som alla är samstämmiga med 
kommunfullmäktiges strategiska mål. 

Stöd till studieförbunden har direkt koppling till KS resultatmål fler deltar i ett rikt och 
varierat kultur- och fritidsliv där stödet gör det möjligt för studieförbunden att fortsätta 
utvecklas och bedriva verksamhet. 
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En god och jämlik hälsa, social trygghet och integration ställer krav på att det finns goda 
möjligheter till fritidsaktiviteter i kommunen. Att ge fler människor en meningsfull fritid 
och möjlighet till ny kunskap en del av demokratiarbetet, kommunens attraktivitet 
och möjlighet för att fler medborgare ska kunna delta och känna gemenskap 
genom fritidsaktivitet.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Stödet till studieförbunden och dess kopplingar till kunskap och gemenskap som genererar 
innanförskap, lärdom och samband svarar upp mot Agenda 2030.

Mål 10 är att minska ojämlikheten mellan och inom länder. Stöd till föreningar och 
studieförbund och dess koppling till aktivitet, gemenskap och folkhälsa svarar upp mot 
Agenda 2030.
Rättvis tillgång till hälsoservice och till förhållanden som främjar en god hälsa främjar även 
livskvalitet och möjlighet till försörjning, även för människor med begränsade resurser. 
10.2
Till 2030 möjliggöra och verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, 
funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion, ekonomi eller annan ställning, blir 
inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet. 

Bedömning utifrån politiska styrdokument 

Då stöd till studieförbunden inte regleras av något kommunalt styrdokument, följer 
Kungälvs kommun Västra Götalands bildningsförbunds rekommendation för beräkning av 
kommunala anslag till de lokala studieförbunden i Västra Götaland.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Studieförbundens cirklar, träffar och kurser riktar sig till alla människor, oavsett kön, 
etnicitet eller bakgrund. Studieförbunden bidrar till viktiga mötesplatser och kan minska 
utanförskap. Studieförbundens verksamhet utgör bland annat ett viktigt komplement för 
ungdomar och vuxnas lärande. Vidare bidrar studieförbunden till ökad integration alla 
människor genom viktiga cirklar och projekt som genomförs för alla målgrupper.

Ekonomisk bedömning
Bidraget ryms inom befintlig budget för studieförbunden, 1 270 000 kronor.

Fördelas enligt följande:

ABF 260 459 kr
Bilda 97 424 kr
Folkuniversitetet 46 689 kr
Studiefrämjandet 46 011 kr
Studieförbundet vuxenskolan 161 833 kr
NBV 22 678 kr
Medborgarskolan 592 523 kr
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Sensus 26 704 kr
Ibn Rushd 2 645 kr
Kulturens 13 033 kr

Totalt 1 270 000 kr

Förslag till beslut
1. Stöd till studieförbunden 2021 fördelas enligt summering, och efter 
rekommendationer från Västra Götalands bildningsförbund.

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

Expedieras till: Katarina Vallström
Studieförbunden 

För kännedom till:
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Handläggarens namn
Krisztian Borbély 

1/25/2022

Taxa friskolor Oasen simhall  (Dnr KS2021/0516-1)
Sammanfattning
Kungälvs kommun betalar ut bidrag i form av grundbelopp till fristående grundskolor med 
elever folkbokförda i Kungälvs kommun. I grundbeloppet ingår ersättning för 
simundervisning.

Då fristående grundskolor får ersättning för simundervisning ifrån Kungälvs kommun 
innebär det att de fristående grundskolorna ska betala för den tid som de nyttjar kommunens 
simhall. 

Det har tidigare inte funnits någon taxa för fristående verksamheter och därför behövs en 
ny taxa införas för detta ändamål.

Ekonomisk bedömning: En ökad intäkt till Kungälvs kommun på cirka 50 000 kr per år.

Förslag till beslut:
Ny taxa för fristående grundskolor för den tid de nyttjar i kommunens simhall på 400 
kronor per tillfälle. 

Juridisk bedömning 
Nedanstående bedömning har gjorts av kommunjurist.

Enligt skollagen (2010:800) ska det grundbelopp fristående huvudmän får täcka kostnaderna 
för bland annat undervisning (10 kap. 37 – 3 8 §§). I skolförordningen (2011:185) förtydligas 
det att undervisning avser kostnader för skolans rektor och andra anställda med 
ledningsuppgifter, undervisande personal, stödåtgärder till elever, arbetslivsorientering, 
kompetensutveckling av personalen och liknande kostnader.

I läroplan för grundskolan (SKOLFS 2010:37) beskrivs det att simundervisning ska ske.

Enligt 2 kap. 5 § kommunallagen får kommuner ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter 
som de tillhandahåller. För tjänster eller nyttigheter som de är skyldiga att tillhandahålla får 
dock avgifter endast tas ut om det följer av lag eller annan författning.

Enligt 6 § får kommuner inte ta ut högre avgifter än vad som motsvarar kostnaderna för de 
tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller.
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Sammanfattningsvis bedöms kostnad för simundervisning omfattas av det grundbelopp 
kommunerna betalar ut till fristående huvudmän. Att införa en taxa för fristående 
grundskolors nyttjande kommunens simhall bedöms vara juridiskt korrekt.

Bakgrund
Ärendet har initierats av kommunens ekonomer och statistik har tagits fram av kommunens 
ekonomer och fritidskonsulenter med hjälp av statistik från bokningssystemet vid Oasen 
simhall. 

Verksamhetens bedömning
Verksamheten bedömer att friskolorna erhåller stöd från kommunen för att bedriva 
idrottslektioner enligt läroplanen, och bör därför betala för sin simverksamhet i Oasen 
simhall.

Taxan bör börja gälla vid skolårets start, augusti 2022. Då hinner förvaltningen i god tid 
förankra med våra friskolor och hitta en säker hantering kring fakturering.  

Totalt handlar det om 609 barn, som erhåller simskoleundervisning i Oasens simhall vid 
skolorna Fredkullaskolan, Strandskolan, Älvkullen och Friskolan i Kärna. 
Kungälvs kommun betalar ut stöd till dessa skolor för att bedriva bland annat 
simskoleundervisning med 114 kronor per elev. Fram till nu har skolorna inte betalat något 
för att hyra in sig i Oasen simhall. Varje skola nyttjar Oasen simhall 1,33 h/vecka, totalt 47,3 
h/år. 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål

Ärendet har koppling till kommunfullmäktiges strategiska mål om att ge goda 
förutsättningar för livslångt lärande.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Förslaget bidrar till att säkerställa likvärdig lokalkvalitet i skolverksamhet och skapar 
förutsättningar för kvalitativa lokaler i framtiden. 
Ärendet är relevant med koppling till målet om god utbildning för alla, ur Agenda 2030.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Ärendet bedöms ej strida mot övriga styrdokument. 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Simning ingår i ämnet idrott och hälsa i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och 
sameskolan. Att lära sig simma är viktigt för att kunna nyttja hav och sjöar samt för att 
kunna förhindra olyckor. Att simma är också en fysisk aktivitet som många utövar som 
träning eller motion. Simundervisning ska anordnas inom ämnet idrott- och hälsa i låg-, 
mellan- och högstadiet i grundskolan och motsvarande skolformer. 
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Ekonomisk bedömning
Den nya taxan för fristående grundskolor innebär en ökad intäkt för kommunen på ca 
50 000 kronor per år. 

Förslag till beslut
Ny taxa för fristående grundskolor för den tid de nyttjar i kommunens simhall på 400 
kronor per tillfälle. 

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

Expedieras till: Krisztian Borbely, Katarina Vallström 

För kännedom till:
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Friskolor - Idrottshallar och simhall
Datum: 2020-06-30, 2020-08-20

"För information - Referens"
1/15/2020 år 2020

SIMHALL - OASEN Antal elever Bidrag/elev Totalt bidrag/år Tim/vecka Antal veckor Totalt antal tim/år Pris/tim Totalt pris/år Simhall Prisexempel: Friskola Föreningar Företag
åk 1-9 simbad per läsår 400 kr Ale kommun 395 kr

Partille kommun
Fredkulla 105 114 kr 11,970 kr 1.33 35.6 47.3 400 kr 18,939 kr 1 tim 20 min/vecka
Strandskolan 198 114 kr 22,572 kr 1.33 35.6 47.3 400 kr 18,939 kr 1 tim 20 min/vecka Kungälvs kommun Ungdom: 100 kr 800 kr
Älvkullen 110 114 kr 12,540 kr 35.6 0.0 400 kr 0 kr Enstaka tillfällen 6-8 st/år Vuxna: 225 kr 800 kr
Friskolan i Kärna 196 114 kr 22,344 kr 0.67 35.6 23.9 400 kr 9,541 kr 40 min/vecka
Totalt antal elever: 609

Bokningen ska läggas in i bokningssystemet Royal
Antal elever Inträde ungdom Kostnad entré Banhyra Totalt pris Boka och då blir det automatiskt en kundfaktura

Priskalkyl Oasen 12 25 kr 300 kr 100 kr 400 kr till friskolan. Intäkten hamnar hos Fritid. 
"Halvklass" Ny taxa som ska behandlas i utskottet + KS
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Handläggarens namn
Pia Meijer och Johan Sjöholm

1/25/2022

Svar motion om gratis mensskydd  (Dnr KS2021/0438-3)
Sammanfattning

Vid kommunfullmäktige den 4 mars inkom Erik Andreasson och Vänsterpartiet i Kungälv 
med en motion kring att erbjuda gratis menstruationsskydd för flickor/kvinnor som går i 
skolan i Kungälvs kommun. 

Den kommunala grundskolan och gymnasieskolan samt fristående grundskola arbetar redan 
aktivt för att motverka tabu kring mens, samt att bidra till en jämlik hälsa för barn och 
ungdomar, genom att tillhandahålla mensskydd för dem som har behov av detta under 
skoltid. Skolsköterskorna har en viktig roll när det gäller att fånga upp de elever som stöter 
på problem i samband med menstruation och ge dem rätt stöd och hjälp. 

Förvaltningens bedömning är att aktuell lagstiftning följs. Det sker ett proaktivt arbete idag. 
Förvaltningen kommer fortsatt arbeta med möjligheten att göra mensskydd ännu mer 
tillgänglighet. Detta är dock avhängt ekonomiska resurser. 

Förslag kommunfullmäktige:

Motionen anses besvarad. 

Juridisk bedömning 

Tillhandahållande av gratis mensskydd inryms inte i grund-eller gymnasieskolans uppdrag. 
Det finns inga lagkrav på att skolan ska tillgodose alla skolelever med gratis mensskydd.

Bakgrund

Vid kommunfullmäktige den 4 mars inkom Erik Andreasson och Vänsterpartiet med en 
motion kring att erbjuda gratis menstruationsskydd som går i skolan i Kungälvs kommun. 

Med motionen vill Vänsterpartiet att: 

 Förvaltningen utreder vilken lämplig åldersspann på flickor/kvinnor som går i 
grundskolan(F-9)/Grundsärskolan i Kungälvs kommun som behöver tillgång till 
mensskydd.
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 Förvaltningen utreder vilka organisatoriska förändringar som behövs göras och vad 
kostnadseffekten blir av att ge flickor/kvinnor gratis mensskydd i grundskolan (F-9) och 
grundsärskolan.

 Förvaltningen utreder vilka organisatoriska förändringar som behövs göras och vad 
kostnadseffekten blir av att ge flickor/kvinnor gratis mensskydd i Gymnasieskolan 
Mimers Hus/ Gymnasiesärskolan Trekungagymnasiet.

 Förvaltningen utreder hur flickor/kvinnor som går i grundskolan (F-9)/Grundsärskolan i 
Kungälvs kommun ska få tillgång till jämlik service av råd och gratis mensskydd 
oberoende huvudman på den skolan de går på.

För att få fram ett genomarbetat motionssvar har förvaltningen gjort en omvärldsanalys och 
kartlagt hur det ser ut i andra svenska kommuner. Kontakter har även tagits med fristående 
grundskolorna samt skolhälsovården i Kungälvs kommun. 

 

Verksamhetens bedömning

Verksamhetens bedömer att skolan har en viktig roll i arbetet att motverka tabu kring mens, 
samt att aktivt bidra till en jämlik hälsa för barn och ungdomar.

Förvaltningen arbetar aktivt med dessa frågor. Elever erbjuds hälsobesök hos skolsköterska 
utifrån basprogram och det finns även möjlighet att besöka skolsköterska vid behov. 
Skolhälsovården informerar om mens innan puberteten (skolår 4). Genom att ha samtal med 
eleverna i mindre grupper går de igenom vad puberteten innebär, vad mens är och hur man 
kan hantera det. Skolsköterskorna har en viktig roll när det gäller att fånga upp de elever 
som har en problematik kring mens och ge dem rätt stöd och hjälp.

Skolhälsovården inom grundskolan samt vid Mimers Hus gymnasium och 
Trekungagymnasiet tillhandahåller mensskydd till de elever som ev. skulle behöva 
mensskydd om behovet skulle uppstå under skoldagen. Skulle skolsköterskan inte vara på 
plats vid behov finns det i regel andra personer som också har möjligheten att förse elever 
med gratis mensskydd, som till exempel skolkurator eller specialpedagog. Det finns ingen 
större åtgång på mensskydd i dagsläget. Det händer då och då att någon glömt att ta med sig 
till skolan. Det finns några få elever som kommer och hämtar mensskydd mer regelbundet.

Nedan summeras svar på motionens fyra konkreta önskemål att förvaltningen ska utreda: 

1. Förvaltningen utreder vilken lämplig åldersspann på flickor/kvinnor som går i 
grundskolan(F-9)/Grundsärskolan i Kungälvs kommun som behöver tillgång till 
mensskydd

Svar: Förvaltningens bedömning är att de flesta flickor får sin mens vid 11 - 14 års ålder. 
Vissa får den tidigare och andra senare. I genomsnitt kan man räkna med att mensen 
börjar vid 12 års ålder. 

2. Förvaltningen utreder vilka organisatoriska förändringar som behövs göras och vad 
kostnadseffekten blir av att ge flickor/kvinnor gratis mensskydd i grundskolan (F-9) och 
grundsärskolan.
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Svar: Verksamhetens bedömning är att skolsköterskorna vid grundskolan ska fortsätta sitt 
goda arbete med att informera om mens, fånga upp de som har problem med 
menstruation och utlämnandet av mensskydd vid behov. 

3. Förvaltningen utreder vilka organisatoriska förändringar som behövs göras och vad 
kostnadseffekten blir av att ge flickor/kvinnor gratis mensskydd i Gymnasieskolan 
Mimers Hus/ Gymnasiesärskolan Trekungagymnasiet.

Svar: Verksamhetens bedömning är att skolsköterskorna vid Gymnasieskolan Mimers 
Hus/ Gymnasiesärskolan Trekungagymnasiet ska fortsätta sitt goda arbete med att 
informera om mens, fånga upp de som har problem med menstruation och utlämnandet 
av mensskydd vid behov. 

4. Förvaltningen utreder hur flickor/kvinnor som går i grundskolan (F-9)/Grundsärskolan i 
Kungälvs kommun ska få tillgång till jämlik service av råd och gratis mensskydd 
oberoende huvudman på den skolan de går på.

Svar: Förvaltningen har undersökt hur de fristående grundskolorna hanterar mensskydd. 
Slutsatsen är att även dessa skolor arbetar aktivt med att informera om mens, fånga upp 
de som har problem med menstruation och utlämnandet av mensskydd vid behov. 

Förvaltningen gör bedömningen att verksamheterna möter den efterfråga som finns idag på 
gratis mensskydd. Bedömningen är även att gratis mensskydd inte endast är en kommunal 
fråga. Förslag om gratis eller subventionerat mensskydd bör även lyftas upp till 
regionssamarbetet där man beslutar om frågor med både regionen och kommunen som 
huvudmän, exempelvis när det gäller ungdomsmottagningen

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål

Bedömningen är att motionen är relevant utifrån kommunstyrelsens resultatmål: 

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

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 

Kungälvs kommun tar stöd i Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen i sitt 
hållbarhetsarbete. Bedömningen är att motionen är relevant utifrån följande mål i Agenda 
2030: 

 Mål 1. Ingen Fattigdom 

 Mål 3. God hälsa och välbefinnande 

 Mål 4. God utbildning för alla 

 Mål 10. Minskad ojämlikhet 

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
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Ban och ungdomars hälsa är ett prioriterat område i program Social hållbarhet – ökat 
innanförskap (Dnr KS2019/0202). I den underliggande Social översiktsplan (Dnr 
KS2019/1500) är bedömningen att motionen är särskilt relevant utifrån insatsen: 

 Stimulera hälsosamma val och eget ansvar.

 Generella insatser kring goda levnadsvanor bland barn och unga

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Verksamhetens bedömning är att motionen kring gratis mensskydd handlar om att ha 
jämlika förutsättningar till hälsa och välbefinnande och att alla som menstruerar ska ha lika 
möjlighet till att få vardagen att fungera. I kommunens skolor finns idag möjlighet att via 
skolsköterskan få tillgång till gratis mensskydd vid behov. 

Ekonomisk bedömning

Idag avsätts medel inom befintliga budgetram för att erbjuda gratis mensskydd vid behov i 
grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan Mimers Hus samt Trekungagymnasiet. 

Nedanstående antagande är endast ett kostnadsexempel. Beräkningen baseras på andra 
kommuners erfarenheter samt uppgifter från www.menssäkrad.se. 

Enligt befolkningsstatistiken finns i Kungälvs kommun 2 264 flickor i åldern 12 - 19 år, 
vilket innebär en årlig förbrukningskostnad på 95 088 kr (3,50 kr/kvinna/månad x 2264). 

Uppskattad kostnad för en s.k. dispens är 595 kr. Kostnaden att initialt sätta upp 50 
dispenser vid toaletter på mellan-och högstadiet samt gymnasiet är 29 750 kr (50 x 595 kr). 

Uppskattad kostnad för genomförande av motionen första året är ca 125 000 kr (95 088 + 29 
750). I dessa kostnadsberäkningar ingår inte ersättning av förstörda dispenser.

Sektor Bildning och Lärande samt skolhälsovården har inte utrymme i befintlig budget att 
generellt erbjuda gratis mensskydd till samtliga flickor. 

Förslag till kommunfullmäktige 
Motionen anses besvarad. 

Dennis Reinhold Haleh Lindqvist
Sektorchef Bildning och Lärande Kommundirektör  
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Expedieras till: 

För kännedom till:
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Handläggarens namn
Andreas Persson 

1/25/2022

Omorganisation av grundsärskoleverksamheten årskurs 1-6 (Dnr 
KS2022/0018-1)
Sammanfattning
I Kungälvs kommun är grundsärskolan årskurs 1–6 förlagd på två skolor, Sandbackaskolan 
och Kullens skola. Tidigare indelades grundsärskolan i två separata undervisningsformer, 
grundsärsärskolan och träningsskolan. De hade två olika läroplaner.
En förändring i nationella styrdokument ger eleverna en större möjlighet att undervisas 
utifrån de två kursplanerna parallellt. Förvaltningen har utifrån denna förändring utrett i 
vilken utsträckning den nuvarande organisationen möter de nya förutsättningarna och 
kraven och föreslår därmed att grundsärskolan årskurs 1–6 ska organiseras på en enhet. I 
nuläget är grundsärskoleverksamheten framförallt uppdelad på två skolenheter. 
Förvaltningen bedömer att det finns pedagogiska och lokalmässiga fördelar att förlägga 
verksamheten på en enhet. På kort sikt föreslår förvaltningen att moduler ska införskaffas 
för att möta verksamhetens behov.

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta: 
1. Grundsärskolan organiseras i en sammanhållen skolenhet för årskurs 1–6.
2. Uppdrag ges till sektorchef att fastställa tidsplan och verkställa beslutet.

Juridisk bedömning 
Enligt 11 kap. 24 § skollagen (2010:800) ansvarar hemkommunen för att utbildningen i 
grundsärskolan kommer till stånd för alla som enligt skollagen har rätt att gå i 
grundsärskolan och inte fullgör sin skolgång på annat sätt. 

Varje kommun är skyldig att vid utformningen av sin grundsärskola beakta vad som är 
ändamålsenligt ur kommunikationssynpunkt för eleverna. Varje kommun ska så långt det är 
möjligt organisera sin grundsärskola så att ingen elev på grund av skolgången behöver bo 
utanför det egna hemmet (kap 11. 28 § första och andra styckena skollagen 2010:800). 

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. (Kommunstyrelsens reglemente 
2019-03-07). Ärendet är inte delegerat till Utskottet för Bildning och Lärande. 

Verksamheten bedömer att ärendet bör beslutas av kommunstyrelsen. Verksamheten 
bedömer att ärendet inte får delegeras enligt kap 6. 38 § kommunallagen (2017:725). Den 
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föreslagna förändringen av grundsärskolan årskurs 1–6 är ett ärende som avser första 
punkten i ovannämnda paragraf, det vill säga: Beslutanderätten får inte delegeras när det 
gäller ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. 
Den föreslagna organisationsförändringen innebär att flera årskurser inom grundsärskolan 
kommer att flytta till en annan skollokal. Verksamheten bedömer att ärendet handlar om ett 
inriktningsbeslut för grundsärskolan årskurs 1–6 och därmed faller in under 
kommunstyrelsens övergripande ansvar. Ärendet bedöms inte vara en verkställande åtgärd. 

Kommunjuristen har stämts av i denna bedömningen.

Bakgrund
I Kungälvs kommun är grundsärskolan årskurs 1–6 förlagd på två skolor, Sandbackaskolan 
och Kullens skola. På Sandbackaskolan läser grundsärskoleeleverna framförallt ämnesvis och 
på Kullens skola läser eleverna framförallt ämnesområden, även kallat träningsskolan. 
Tidigare indelades grundsärskolan i två separata undervisningsformer, grundsärsärskolan och 
träningsskolan. De hade två olika läroplaner. Idag föreskriver förordningen att elever i 
grundsärskolan har möjlighet att undervisas enligt båda kursplanerna.  

En av anledningarna till att ärendet har initierats är på grund av ändringar i nationella 
styrdokument. I läroplanen för grundsärskolan 2011, reviderad 2018, existerar inte den 
tidigare formuleringen om att undervisning och lärande ska ges och bedömas efter elevers 
förutsättningar.  

Från och med höstterminen 2018 ändrades grundsärskolans timplan till att bli stadieindelad. 
Detta innebar förändringar i kursplanerna för ämnen samt ämnesområden. Ändringarna har 
ställt högre krav på grundsärskolans organisation i kommunen. Det förstärkta kravet på mål- 
och resultatbedömningen och förändringar i kursplanen påverkar det pedagogiska arbetet. 

I och med dessa förändringar har eleverna fått större möjlighet att undervisas utifrån 
kursplanerna parallellt. Därmed har förvaltningen utrett i vilken utsträckning den nuvarande 
organisationen möter de nya förutsättningarna och kraven. 

Verksamhetens bedömning
Förvaltningen bedömer att den nuvarande organisationen innebär utmaningar för att 
säkerställa att undervisningen håller hög kvalitet. Den nuvarande organisationen innebär en 
uppdelning av de olika kursplanerna. Skolornas olika fokus på respektive kursplan innebär 
att kompetensen är geografiskt spridd.  

Vidare innebär förändringarna i läroplanerna att det finns möjlighet att kombinera 
grundskolans och grundsärskolans läroplaner om förutsättningarna för den enskilda eleven 
finns. Elever kan läsa enligt grundsärskolans kursplan men vara inskrivna i en 
grundskoleklass. En elev som är inskriven i grundskolan kan få undervisning i en 
särskoleklass, detta kallas för omvänd integration. Andra kommuner har identifierat att 
grundsärskolan är inrymd eller ligger i nära anslutning till befintlig grundskola är en 
framgångsfaktor för att organisera grundsärskoleverksamheten. 

Förvaltningen bedömer att det finns ett antal fördelar med att genomföra den föreslagna 
organisationen. Genom att slå ihop nuvarande grundsärskoleavdelningar till en 
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sammanhållen grundsärskola innebär detta att organisationen är mer flexibel gällande 
schemaläggning, vikarieanskaffning och kollegialt lärande samt underlättar nyrekrytering av 
personal. 

Förvaltningen bedömer att den pedagogiska kvalitén kommer att öka i och med den 
föreslagna förändringen. Genom att samla grundsärskoleverksamheten till en enhet skapas 
förutsättningar att tillvarata den specialpedagogiska kompetensen och att möta den enskilda 
elevens behov. 

Vidare anser förvaltningen att elevunderlaget blir gynnsamt för att kunna bedriva 
undervisning med hög kvalité. Anledningen till detta är att gruppkonstellationen blir större 
och det blir därmed lättare för pedagogerna att skapa grupper i undervisningen. 

En aspekt att beakta är att den föreslagna organisationen innebär en omställning för elever 
och personal. Elevgruppen har därmed behov av förberedelse. Snarlika omorganisationer har 
implementerats och föreslagits av andra kommuner, till exempel Linköping och Tyresö.

Förvaltningen bedömer att grundsärskoleverksamheten årskurs 1–6 bör organiseras på 
samma skolenhet. Grundsärskolan har behov av en särskild utbildningsmiljö. I jämförelse 
med grundskolan finns det större på krav på lokalanpassningar. 

För närvarande gör förvaltningen bedömningen att lokalfrågan ska lösas med 
modulbyggnation, vilket innebär att det finns stora möjligheter att anpassa lokalerna utifrån 
verksamhetens behov. Förvaltningen bedömer att modulerna kommer att vara på plats inför 
höstterminen 2022 och ungefär fem år framåt tills eventuell permanent utbyggnation sker. 
Modulerna kommer att vara på Sandbackaskolans område, ett centralt läge, som underlättar 
för eleverna att ta sig till och från skolan. En plan är att grundsärskolan årskurs 1–6 ska få 
plats i Sandbackaskolans lokaler efter planerad utbyggnation omkring 2026 till 2028. 

Närheten till Thorildskolan, där grundsärskolans högstadium är beläget bedöms vara 
positivt.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål

Ärendet har koppling till kommunfullmäktiges strategiska mål nummer ett, att ge goda 
förutsättningar för livslångt lärande. Genom att implementera föreslagen organisation 
bedömer förvaltningen att eleverna får bättre förutsättningar till undervisning av hög 
kvalitet. Genom att samla den pedagogiska kompetensen på en skolenhet ökar flexibiliteten 
samt förutsättningarna för det kollegiala lärandet. 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Ärendet har en koppling till mål 4: God utbildning för alla. Framförallt är det delmålet 4.A 
Skapa inkluderande och trygga utbildningsmiljöer som har koppling till ärendet. I målet 
framgår att aktörer ska bygga och förbättra utbildningsmiljöer som är anpassade för barn 
och personer med funktionsnedsättning samt ta hänsyn till jämställdhetsaspekter och 
därmed erbjuda en trygg, fredlig, inkluderande och ändamålsenlig lärandemiljö för alla. 
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Förvaltningen bedömer att målet nås i högre grad på grund av den föreslagna 
organisationsförändringen. Förvaltningen bedömer att förändringen gör det möjligt att 
planera en utbildningsmiljö som är mer anpassad för barn och personer med 
funktionsnedsättning. 

Bedömning utifrån politiska styrdokument 

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 innanförskap samt 
funktionshinderplanen.
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. Det är i funktionshindersplanen 
som mål formuleras som i synnerhet har en koppling till grundsärskolan. I denna 
framkommer följande mål kopplat till barn och unga: Fullständig skolgång och en 
meningsfull fritid är nyckelfaktorer för att våra barn och unga ska lyckas i framtiden. 
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.

Förvaltningen bedömer att den föreslagna organisationen möjliggör högre grad av 
måluppfyllelse. Den samlade pedagogiska kompetensen och bättre förutsättningar för 
kollegialt lärande bedöms utgöra en möjlighet för att säkerställa att målen uppnås. Vidare 
anges särskilt i funktionshinderplanen att Sektor bildning och lärande ska verka för att 
skollokalerna anpassas för att möta alla elevers behov, vilket möjliggörs av förslaget till 
beslut. 

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 
Den föreslagna organisationsförändringen innebär att eleverna och vårdnadshavarna 
påverkas. 
Barnkonventionen blev den första januari 2020 svensk lag, tidigare har det funnits vissa 
likande formuleringar i skollagen. I artikel 3.1 i barnkonventionen stadgas det att ”Vid alla 
åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala 
välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, ska i 
första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa”.  

Förvaltningen bedömer att den föreslagna förändringen är den som är det bästa för barnen.
Förvaltningen utgår från en helhetsbedömning baserad på ledningsgruppens och rektorernas 
bild av vad som är barnens bästa. Bedömningen utgår från lokalförutsättningar, samlad 
kompetens och bättre undervisning. 
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I den föreslagna förändringen berörs ett flertal barn. I en barnkonsekvensanalys som utgår 
från vad de enskilda eleverna tycker om förändringen kan åsikterna skilja sig åt. 
Förvaltningen har därför framförallt inhämtat rektorernas bedömning om huruvida förslaget 
är det bästa för barnen. 

Ekonomisk bedömning
En sammanhållen grundsärskola årskurs 1–6 skulle på sikt innebära samordningsvinster. 
Genom förslaget skapas möjligheter att mer effektivt utnyttja sektorns resurser. På kort sikt 
innebär den föreslagna organisationen ökade kostnader i form av flytt- och 
etableringskostnader. Förvaltningen bedömer att det kommer uppstå ökade hyreskostnader i 
form av avskrivningar på lokalanpassningar på motsvarande ungefär 700 tkr per år under en 
femårsperiod och externa hyreskostnader för modulbyggnaden på cirka 1,8 mkr kronor per 
år. Mer exakt kostnadsuppskattning kommer att framgå av offert från modulleverantör 
under våren. 

Förslag till beslut
1. Grundsärskolan organiseras i en sammanhållen skolenhet för årskurs 1–6.
2. Uppdrag ges till sektorchef att fastställa tidsplan och verkställa beslutet.

Catharina Bengtsson Dennis Reinhold
Verksamhetschef grundskola årskurs 7–9 Sektorchef

Maria Kempe Olsson
Verksamhetschef grundskola f-6

Expedieras till: Stefan 
Behre och Linda 
Marcus

För kännedom till:
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Handläggarens namn
Johanna Rydberg 

1/25/2022

Namn på förskola i Nordtag (Dnr KS2022/0044-1)
Sammanfattning
Verksamheten föreslår att den nybyggda förskolan i Nordtag namnsätts till ”Nordtags 
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.

Bakgrund
Förskolan i Nordtag beräknas vara klar höstterminen 2022 och kommer att ha plats för cirka 
180 barn. Hemsö fastighet AB bygger och äger lokalerna, men Kungälvs kommun kommer 
att vara långsiktig hyresgäst. Slutbesked för projektet är planerat till slutet av juni och 
verksamheten kommer att flytta in i lokalerna under andra halvan av augusti. 

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

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet har koppling till kommunfullmäktiges strategiska mål om nummer fem om ”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.

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 
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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 ”Nordtags förskola”. Namnet på förskolan 
bedöms inte bidra till någon särskild eller förhöjd risk för diskriminering av barn. Det kan 
vara av godo 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.

Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga extra kostnader.

Förslag till beslut
Den nybyggda förskolan i Nordtag namnsätts till ”Nordtags förskola” 

Monica Carhult Karlsson Dennis Reinhold
Verksamhetschef Sektorchef

Expedieras till:  

För kännedom till: maria.nilsson@skola.kungalv.se; 
pia.meijer@skola.kungalv.se; monica.carhultkarlsson@skola.kungalv.se; 
monica.larsson@skola.kungalv.se; marita.larsson2@skola.kungalv.se;
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Redovisning till Skolinspektionen efter riktad tillsyn vid Mimers Hus 
gymnasium Hugin Dnr 34 SI 2021:381 (Dnr KS2021/0259-12)
Sammanfattning
Skolinspektionen har förelagt Kungälvs kommun att senaste den 4 februari 2022 vidta 
åtgärder för att avhjälpa brister på Mimers Hus gymnasium Hugin inom områdena 
värdegrund och studie-och yrkesvägledning. Verksamheten konstaterar att skolledningen 
gjort en tydlig och konkret plan för såväl värdegrundsarbetet som studie-och 
yrkesvägledningen på skolan. Förutsättningarna för att komma till rätta med bristerna 
bedöms som goda. Verksamheten föreslår att skrivelsen ”Mimers Hus gymnasium Hugins 
redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens föreläggande i ärende 
2021:381” samt bilagor, godkänns som kommunens svar till Skolinspektionen.

Juridisk bedömning 
Skolinspektionen får som tillsynsmyndighet förelägga en huvudman som enligt denna lag 
står under dess tillsyn att fullgöra sina skyldigheter, om verksamheten inte uppfyller de krav 
som följer av de föreskrifter som gäller för verksamheten. Ett beslut om föreläggande gäller 
omedelbart (26 kap. 10 § skollagen).

Bakgrund
Skolinspektionen har förelagt Kungälvs kommun att senaste den 4 februari 2022 vidta 
åtgärder för att avhjälpa brister på Mimers Hus gymnasium Hugin inom områdena 
värdegrund och studie-och yrkesvägledning. 

Skolinspektionen genomförde en regelbunden tillsyn av Kungälvs kommun under 
vårterminen 2019. Vid tillsynen bedömde Skolinspektionen att det fanns brister inom 
områdena undervisning och lärande, extra anpassningar och särskilt stöd, trygghet studiero 
och åtgärder mot kränkande behandling samt arbetet med elevhälsa, studie-och 
yrkesvägledning och skolbibliotek. Skolinspektionen fattade den 13 juni 2019 beslut om att 
förelägga Kungälvs kommun att vidta åtgärder för att avhjälpa konstaterade brister inom 
områdena värdegrund och studie-och yrkesvägledning. Skolinspektionen konstaterade också 
att de vid tillsynen inte funnit några brister inom arbetsförlagt lärande och grundläggande 
behörighet, bedömning och betygssättning och styrning och utveckling av verksamheten. 
Den 20 november 2019 inkom Kungälvs kommun med en redovisning av vidtagna åtgärder. 
Den 14 juni 2020 beslutade Skolinspektionen att avsluta ärendet med hänvisning till att en 
ny, riktad tillsyn skulle genomföras under läsåret 2020/2021. 
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Som en del av den riktade tillsynen genomförde Skolinspektionen videosamtal med elever, 
lärare, elevhälsa och skolledning 23-24 februari 2021. Intervjuerna och den redovisning som 
Kungälvs kommun lämnade i november 2020 låg till grund för beslutet 2021-05-25 att 
förelägga Kungälvs kommun att skyndsamt vidta åtgärder för komma till rätta med bristerna 
inom områdena värdegrund och studie-och yrkesvägledning. I beslutet 2021-05-25 
konstaterades också att Skolinspektionen inte funnit några brister gällande att utbildningen 
tar hänsyn till elevernas olika behov, extra anpassningar för de elever som har behov av det, 
särskilt stöd för de elever där extra anpassningar inte är tillräckligt, trygghet och studiero, 
målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av elever, elevhälsans främjande 
och förebyggande arbete och att skolbiblioteket används för att stödja elevernas lärande och 
kunskapsutveckling. 

Värdegrund
Skolinspektionen konstaterar att Kungälvs kommun inte uppfyller författningskraven att det 
på skolenheten ska bedrivas ett aktivt och medvetet värdegrundsarbete.

Huvudmannen ska
o Se till att rektorn säkerställer att lärarna som en del i sin undervisning klargör det 

svenska samhällets grundläggande demokratiska värden och de mänskliga 
rättigheterna samt med eleverna diskuterar konflikter som kan uppstå mellan dessa 
värden och rättigheter och faktiska händelser samt öppet redovisar och tillsammans 
med eleverna analyserar olika värderingar, uppfattningar och problemställningar 
samt konsekvenserna av dessa. (1 kap. 4-5 §§ skollagen, 2 kap. 8-9 §§ skollagen; Lgy 
11, 1 Förståelse och medmänsklighet, 2.2 Normer och värden)

Av Skolinspektionens utredning framgår att det finns brister i Mimers Hus gymnasium 
Hugins arbete med värdegrund. Utredningen visar att det generellt inte bedrivs något aktivt 
och medvetet värdegrundsarbete på skolenheten samt att det varierar mellan olika klasser och 
program. Arbete med värdegrundsarbete som lärare, elevhälsa och skolledningen tidigare 
bedrivit har uteblivit till följd av at fokus har legat mer på frågor som rör distans-
undervisningen under läsåret. Läroplanens mål och riktlinjer för arbete med normer och 
värden ingår inte i planeringen av lärarnas undervisning. Skolinspektionen bedömer att 
värdegrundsarbetet måste blir mer aktivitet och medvetet för att alla elever ska få möjlighet 
att nå läroplanens mål om normer och värden. Intervjuerna med eleverna ger flera exempel 
på händelser som inte är förenat med skolans värdegrund. Elever är otrygga till följd av 
kränkande och rasistiskt språkbruk och det förekommer publicering av elever på sociala 
medier utan deras medgivande med oönskade kommentarer om deras utseende. 

Studie-och yrkesvägledning
Skolinspektionen konstaterar att Kungälvs kommun inte uppfyller författningskraven 
avseende att arbetet med studie- och yrkesvägledning ska tillgodose elevernas behov.

o Se till att rektor säkerställer att arbetet med studie- och yrkesvägledning organiseras 
på ett sådant sätt att alla elever får information om och vägledning inför framtida val 
av utbildning och yrke, genom att för personalen klargöra arbetsfördelningen för 
uppdraget. (Lgy 11 2.4 Utbildningsval - arbete och samhällsliv, 2.6 Rektorns ansvar) - 
Se till att rektorn säkerställer att elevernas behov av information om och vägledning 
inför de olika val som skolan erbjuder och inför val av framtida utbildning och yrke 
tillgodoses genom att följa upp att arbetet med studie- och yrkesvägledning utgår från 
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nationella mål och riktlinjer. (Lgy 11; 2.4 Utbildningsval - arbete och samhällsliv, 2.6 
Rektorns ansvar)

Av Skolinspektionens utredning framgår att det finns brister i Mimers Hus gymnasiums 
Hugins arbete med att ge elever vägledning inför val av framtida utbildnings-och yrkesvägar. 
En plan för studie-och yrkesvägledning har tagits fram, men planen har inte implementerats 
och det saknas en uppföljning av hur arbetet fortgår samt om alla elevers behov av studie-
och yrkesvägledning tillgodoses. Av intervjuer med elever på högskoleförberedande program 
framgår att de inte pratat om framtida yrken i undervisningen och inte frågor om 
utbildnings-och yrkesval kopplat till frågor om lika möjligheter oavsett kön. Elever såväl som 
lärare beskriver att det är eleverna själva som måste ta initiativ och efterfråga stöd och 
vägledning från studie-och yrkesvägledare om behov finns. 

Verksamhetens bedömning
Verksamheten konstaterar att skolledningen gjort en tydlig och konkret plan för såväl 
värdegrundsarbetet som studie-och yrkesvägledningen på skolan. Att vissa kursmoment 
prioriteras i specifika kurser som alla elever läser innebär att värdegrundsfrågorna får en 
tydligare plats och alla elever får den undervisning de har rätt till. Verksamheten konstaterar 
också att det finns en konkret plan för studie-och yrkesvägledning som tydliggör när de olika 
momenten ska genomföras under året och vem som är ansvarig för varje del. Uppföljning av 
arbetet genom kommunikation med ansvariga lärare och enkäter gör att skolledningen får en 
bild av hur arbetet fortgår. Bristerna som Skolinspektionen konstaterat är inte åtgärdade än, 
eftersom det är ett långsiktigt arbete som tar tid, men verksamheten bedömer att 
förutsättningarna för att komma tillrätta med bristerna är goda. 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet har koppling till kommunfullmäktiges strategiska mål nummer 1 om att ge goda 
förutsättningar för det livslånga lärandet. Åtgärderna säkerställer att eleverna når så långt 
som möjligt i sin kunskapsutveckling.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Ärendet har koppling till mål nummer fyra ”God utbildning för alla” och viss koppling till 
delmål 4.5 ”God diskriminering i utbildning”. Åtgärderna syftar bland annat till att ge lika 
tillgång till utbildning och yrkesutbildning för alla nivåer för utsatta personer. Alla elever 
oberoende av om de har funktionsvariationer eller andra svårigheter ska ha tillgång till en 
utbildning av god kvalitet för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Genom 
att elever får den utbildning de har rätt till gällande värdegrund och framtida yrkes-och 
utbildningsval säkerställs en likvärdig utbildning för alla elever.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Ärendet har inte någon direkt koppling mot några politiska styrdokument.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Alla barn har rätt att utvecklas gentemot kunskapsmålen utifrån sina egna förutsättningar. 
De åtgärder som vidtas säkerställer en god utbildning för alla elever.

Ekonomisk bedömning
Åtgärderna ryms inom befintlig budget för Sektor Bildning och lärande.
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Förslag till beslut
1. Skrivelsen ”Mimers Hus gymnasium Hugins redovisning av åtgärder med 
anledning av Skolinspektionens föreläggande i ärende 2021:381” samt bilagor, 
godkänns som kommunens svar till Skolinspektionen. 
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Dennis Reinhold Amela Filipovic
Sektorchef Verksamhetschef

Expedieras till: Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg

För kännedom till: Rektor Lars-Ove Karlsson, lars-ove.karlsson@skola.kungalv.se
Rektor Jonas Sjöberg jonas.sjoberg@skola.kungalv.se
helene.wennerberg@skola.kungalv.se
Johanna.rydberg@skola.kungalv.se
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Handläggarens namn
Johanna Rydberg

2021-12-27

Mimers Hus gymnasium Hugins redovisning av åtgärder med anledning av 
Skolinspektionens föreläggande i ärende 2021:382

Ny organisation från och med höstterminen 2022
Från och med januari 2022 har Mimers Hus gymnasium en ny organisation som innebär att 
skolan övergår från två skolenheter med två rektorer och fyrabiträdande rektor till sex 
skolenheter med sex rektorer. Det innebär att estetiska programmet, samhällsvetenskaps-
programmet, ekonomiprogrammet, handel-och administrations-programmet, restaurang-och 
livsmedelsprogrammet, barn-och fritidsprogrammet och vård-och omsorgsprogrammet som 
tidigare låg under Mimers Hus gymnasium Hugin fördelas på fyra skolenheter.

Värdegrund
Skolinspektionen konstaterar att Kungälvs kommun inte uppfyller författningskraven att det 
på skolenheten ska bedrivas ett aktivt och medvetet värdegrundsarbete.

Huvudmannen ska
o Se till att rektorn säkerställer att lärarna som en del i sin undervisning klargör det 

svenska samhällets grundläggande demokratiska värden och de mänskliga 
rättigheterna samt med eleverna diskuterar konflikter som kan uppstå mellan dessa 
värden och rättigheter och faktiska händelser samt öppet redovisar och tillsammans 
med eleverna analyserar olika värderingar, uppfattningar och problemställningar 
samt konsekvenserna av dessa. (1 kap. 4-5 §§ skollagen, 2 kap. 8-9 §§ skollagen; Lgy 
11, 1 Förståelse och medmänsklighet, 2.2 Normer och värden)

I början av höstterminen 2021 hade rektorer och biträdande rektorer en dialog med 
personalen på skolan kring vad som behöver göras framöver på APT. Det konstaterades att 
det utformningen av kurser på gymnasiet innebär att vissa delar som ingår i flera kurser eller 
är helt övergripande kan komma i skymundan. Risken finns att eleverna inte upplever 
värdegrundsfrågor som lika viktiga eftersom de ofta behandlas via temadagar och är svårare 
att använda som grund för betygssättning. I samråd med enskilda lärare, några ämnesgrupper 
och biträdande rektorer beslutade rektor att tydligare adressera vilka kurser de olika bristerna 
tas upp i för att på så vis säkerställa att alla elever får den undervisning de har rätt till. 
Kursmomenten har tidigare tagits upp, men prioriteras nu i de olika kurserna. Den 13 
december 2021 hölls ett möte för alla undervisande lärare för att påminna och uppmuntra 
om att ta med dessa kursmoment. 

Kurs Område
Samhälle 1a eller 1b Demokratiska värderingar och mänskliga 

rättigheter*
Religion 1.3 Människolivet okränkbarhet och diskussion 

kring detta*
Svenska 1 (skrivuppgift och/eller muntligt Diskrimineringsgrunderna (Kön, 
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framförande) könsöverskridande identitet eller uttryck, 
etnisk tillhörighet, sexuell läggning, religion 
eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning och ålder)

Naturkunskap 1 Nutida och framtida konfliktområden som 
miljön/miljöförstörelsen kan leda till

Historia 1a eller 1b Lärdomar om förtryck och där människors 
egenvärde satts åt sidan historiskt ska belysas 
och diskuteras

* är en stor del av innehållet i kursen kommunikation och Människors miljöer på BF som 
läses i åk 1

Ämnesgrupperna och enskilda lärare ansvarar för hur upplägget av undervisningen. Även 
andra kurser har möjlighet att ta upp värdegrundsfrågor, men fokus ligger på kurs 1 för att 
säkerställa en kontinuitet. Många av eleverna läser naturkunskap i årskurs 2 och 3 och får på 
så viss även del av frågorna i dessa årskurser. 

Uppföljning/utvärdering

Arbetet med värdegrund kommer att följas upp i de olika kurserna och klasserna genom att 
ansvarig lärare skickar en kort sammanfattning via e-post med rubriken ”Grundläggande 
värden” till rektor senast den 27 maj 2022 av undervisande lärare. Elevernas upplevelse av 
arbetet med värdegrund görs genom en separat enkät (Bilaga 1 Utvärderingsfrågor 
grundläggande värden). Rektorerna för de olika programmen ansvarar för att enkäten 
genomförs i årskurs 1 senast den 24 maj 2022. Utvärdering av resultaten från redovisningarna 
och enkäten sker i juni 2022. Därefter görs ingen separat utvärdering, utan uppföljning av 
värdegrund sker inom ramen för inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet rapport 1. 
Rapport 1 omfattar ämnena normer och värden, trygghet och studiero och kränkande 
behandling samt inflytande och delaktighet.

Studie-och yrkesvägledning
Skolinspektionen konstaterar att Kungälvs kommun inte uppfyller författningskraven 
avseende att arbetet med studie- och yrkesvägledning ska tillgodose elevernas behov.

o Se till att rektor säkerställer att arbetet med studie- och yrkesvägledning organiseras 
på ett sådant sätt att alla elever får information om och vägledning inför framtida val 
av utbildning och yrke, genom att för personalen klargöra arbetsfördelningen för 
uppdraget. (Lgy 11 2.4 Utbildningsval - arbete och samhällsliv, 2.6 Rektorns ansvar) - 
Se till att rektorn säkerställer att elevernas behov av information om och vägledning 
inför de olika val som skolan erbjuder och inför val av framtida utbildning och yrke 
tillgodoses genom att följa upp att arbetet med studie- och yrkesvägledning utgår från 
nationella mål och riktlinjer. (Lgy 11; 2.4 Utbildningsval - arbete och samhällsliv, 2.6 
Rektorns ansvar)

Under höstterminen 2021 har en biträdande rektor tillsammande med studie-och 
yrkesvägledare tagit fram en årshjul för studie-och yrkesvägledning. Årshjulet synliggör de 
olika delarna inom studie-och yrkesvägledning, när arbetet ska genomföras och vem som är 
ansvarig. Årshjulet kommer att presenteras av studie-och yrkesvägledare på arbetslagsmöten 
för lärare och personal i början av vårterminen 2022. 
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På en övergripande nivå stöttar lärare elever med att upprätta ett CV och skriva ett personligt 
brev för kommande jobbansökningar och i viss mån till vidare studier. Mentorer och 
ansvariga handledare har som uppdrag att visa upp olika arbetsområden och yrkesroller på 
företag där eleverna är ut på arbetsplatsförlagt lärande (APL) eller lärlingsplacering. Mimers 
Hus gymnasium har även regelbundna programråd med näringslivet, utbildningssamordnare, 
arbetsförmedling och andra myndigheter för att säkerställa att utbildningen möter 
arbetsmarknadens behov. Lärare på olika program besöker även grundskolor i kommunen för 
att berätta om sina program och deltar på gymnasiedagarna för att möte presumtiva elever.
All skolans personal jobbar förebyggande med frågor kring missbruk, närvaro, likabehandling, 
horisontella perspektiv, normkritik och HBTQI (Bilaga 4 Studie-och yrkesvägledning – hela 
skolans ansvar). 

Uppföljning/utvärdering

En första utvärdering kommer att göras i form av enkäter riktad till elever, lärare och övrig 
personal i juni 2022 (Bilaga 3 Utvärderingsfrågor studie-och yrkesvägledning). Enkäten 
kompletteras med samtal mellan arbetslagen, studie-och yrkesvägledare och rektorer om hur 
arbetet fortgår. Under höstterminen görs ytterligare en separat utvärdering. Därefter görs 
ingen separat utvärdering, utan uppföljning av studie-och yrkesvägledning sker inom ramen 
för inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet rapport 1. Rapport 1 omfattar ämnena 
normer och värden, trygghet och studiero och kränkande behandling samt inflytande och 
delaktighet. 

Som en del av uppföljningen kommer samma enkät genomföras under höstterminen 2022. 
Därefter kommer en mer omfattande utvärdering och analys göras för att vid behov kunna 
anpassa och förbättra arbetet med studie-och yrkesvägledning. Därefter kommer det att göras 
en årlig utvärdering. Utöver skolans egna enkäter följer enheten även upp frågorna via 
Skolinspektionen och Göteborgsregionens enkät. 

Huvudmannens bedömning
Verksamheten konstaterar att skolledningen gjort en tydlig och konkret plan för såväl 
värdegrundsarbetet som studie-och yrkesvägledningen på skolan. Att vissa kursmoment 
prioriteras i specifika kurser som alla elever läser innebär att värdegrundsfrågorna får en 
tydligare plats och alla elever får den undervisning de har rätt till. Verksamheten konstaterar 
också att det finns en konkret plan för studie-och yrkesvägledning som tydliggör när de olika 
momenten ska genomföras under året och vem som är ansvarig för varje del. Uppföljning av 
arbetet genom kommunikation med ansvariga lärare och enkäter gör att skolledningen får en 
bild av hur arbetet fortgår. Bristerna som Skolinspektionen konstaterat är inte åtgärdade än, 
eftersom det är ett långsiktigt arbete som tar tid, men verksamheten bedömer att 
förutsättningarna för att komma tillrätta med bristerna är goda. 
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Bilaga 1 Utvärderingsfrågor grundläggande värden årskurs 1

Enkäten riktar sig till elever i årskurs 1 på estetiska programmet, samhällsvetenskapsprogrammet, 
ekonomiprogrammet,  handel- och administrationsprogrammet, barn-och fritidsprogrammet och vård-
och omsorgsprogrammet.

1.a) Hur uppfattar du undervisningen om demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter varit?   
(Skala 1-4. Där fyra är bäst undervisning)

  b) Egen kommentar till avsnittet (Roligt, tråkigt, viktigt oviktigt, lektionsomfånget, Vad var bra? Vad 
kunde genomförts bättre?)

2.a) Hur uppfattar du undervisningen om livets okränkbarhet varit? 

   b) Egen kommentar till avsnittet

3.a) Hur uppfattar du undervisningen om diskrimineringsgrunderna?

   b)  Egen kommentar till avsnittet 

4.a) Hur uppfattar du att undervisningen konfliktområden kring miljön varit? 

   b)  Egen kommentar till avsnittet

5.a) Hur uppfattar du att undervisningen kring förtryck och människors egenvärde historiskt varit?

   b) Egen kommentar till avsnittet
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Bilaga 2 Årshjul för studie-och yrkesvägledning på Mimers Hus gymnasium

Tid Aktivitet Ansvarig

Augusti/September Aktuell profession möter upp elever med särskilda behov inför skolstart. Mottagande av
nya elever på uppropsdagen. Värdegrundsarbete och lära känna dagar som arrangeras av
idrottslärarna. Studieteknik med specialpedagoger. SYV hjälper elever med eventuella
omval, möter upp nytillkomna elever och hjälper till vid avgående elever.

Rektor
Hela skolans ansvar

September/Oktober SYV går ut och informerar i alla åk 1 kring skillnad mellan grundskola och
gymnasieskola, vad innebär de att läsa kurser, programstruktur och hur man får sin
examen. SYV hjälper elever med eventuella omval, möter upp nytillkomna elever och
hjälper till vid avgående elever. Gymnasiemässan information om skola och program till
kommande elever och vårdnadshavare

Rektor
Studie och yrkesvägledare

November Mentorer har utvecklingssamtal med elever och vårdnadshavare. Stämmer av hur
studierna går och pratar om kommande individuella val. Vid behov kan professioner från
elevhälsoteamet vara med i samtalet eller bli ombedda att kontakta elever efteråt.

Rektor
Mentorer
Vid behov:
Elevhälsoteam

November-
December

SYV har information angående kommande individuella val och workshop i
valkompetens för elever. Rektor med SYV har föräldramöte angående de individuella
valen.

Rektor
Studie och yrkesvägledare

ÅR 1 HT
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Bilaga 2 Årshjul för studie-och yrkesvägledning på Mimers Hus gymnasium

Tid Aktivitet Ansvarig

Januari Individuella val mässa med information kring de valbara kurserna. Rektor och SYV har
föräldramöte angående de individuella valen.
SYV erbjuder individuella samtal med elever angående individuella valen.

Rektor
Lärare
Studie- och yrkesvägledare

Februari Programansvarig samlar in i-valsblanketter och lämnar över dessa till administratör för
programmet som registrerar valen.

Rektor
Mentor
Admin

Mars Studiebesök eller föreläsning från näringsverksamhet, SYV kan vara behjälplig med
vad som kan vara aktuellt för de olika programmen och vara med på besöken.

Mentor

April Utvecklingssamtal med elever och vårdnadshavare. Uppföljning kring skolgång,
nuvarande val och kommande framtidsval.

Rektor
Mentorer
Vid behov:
Elevhälsoteam

Juni Klassindelning för kommande läsår Rektor
Admin

ÅR 1 VT
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Bilaga 2 Årshjul för studie-och yrkesvägledning på Mimers Hus gymnasium

Tid Aktivitet Ansvarig

Augusti/September Mottagande av nya elever. Värdegrundsarbete och lära känna dagar. Friluftsdag. Hela skolans ansvar

Oktober Gymnasiemässan
Information om skola och program till kommande elever och vårdnadshavare

Rektorer
Lärare
Studie och yrkesvägledare

November Öppet hus för kommande elever och vårdnadshavare. Rundtur av skolan och träffa
personalen på skolan.

Rektorer
Programansvarig
Studie och yrkesvägledare
Special pedagoger

November Utvecklingssamtal med elever och vårdnadshavare. Uppföljning kring skolgång,
nuvarande val och kommande framtidsval.

Mentorer
Vid behov:
Special pedagog
Studie och yrkesvägledare
Kurator

November-
December

Information angående kommande individuella val och självkännedom. Studie och yrkesvägledare

ÅR 2 HT



17/22 Redovisning till Skolinspektionen åtgärder efter riktad tillsyn vid Mimers Hus gymnasium Hugin Dnr 34 SI 2021:381 - KS2021/0259-12 Redovisning till Skolinspektionen åtgärder efter riktad tillsyn vid Mimers Hus gymnasium Hugin Dnr 34 SI 2021:381 : Bilaga 2 Årshjul för studie-och yrkesvägledning

Bilaga 2 Årshjul för studie-och yrkesvägledning på Mimers Hus gymnasium

Tid Aktivitet Ansvarig

Januari Individuella val mässa med information kring de valbara kurserna Lärare

Februari Inlämning av individuella val Mentor
Admin
Rektor

Mars Studiebesök eller föreläsning från näringsverksamhet Mentor

April Utvecklingssamtal med elever och vårdnadshavare. Uppföljning kring skolgång,
nuvarande val och kommande framtidsval.

Mentorer
Vid behov:
Special pedagog
Studie och yrkesvägledare
Kurator

April-Maj Vägledning med information om gymnasieexamen och studieplan Studie- och yrkesvägledare

ÅR 2 VT
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Bilaga 2 Årshjul för studie-och yrkesvägledning på Mimers Hus gymnasium

Tid Aktivitet Ansvarig

Augusti/September Avstämning med nya elever innan skolstart. Mottagande av nya elever.
Värdegrundsarbete och lära känna dagar. Mentorsdag.

Hela skolans ansvar

September/Oktober Yrkesprogram: Info från fackförbund, praktikinformation Mentor

Oktober Gymnasiemässan
Information om skolan och program till kommande elever och vårdnadshavare
Kunskap och framtidsmässan

Rektorer
Lärare
Studie och yrkesvägledare

November Öppet hus för kommande elever och vårdnadshavare. Rundtur av skolan och träffa
personalen på skolan.

Rektorer
Programansvarig
Studie och yrkesvägledare
Special pedagoger

November Utvecklingssamtal med elever och vårdnadshavare. Uppföljning kring skolgång,
nuvarande val och kommande framtidsval.

Mentorer
Vid behov:
Special pedagog
Studie och yrkesvägledare
Kurator

December/Januari Information om vägar vidare efter gymnasiet samt om olika myndigheter

Studiebesök i näringslivet

Studie och yrkesvägledare

Mentor

ÅR 3 HT
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Bilaga 2 Årshjul för studie-och yrkesvägledning på Mimers Hus gymnasium

Tid Aktivitet Ansvarig

Januari-Mars Vägledning information om olika vägar vidare. AF, CSN, A-kassa, FK mm Studie- och yrkesvägledare

Februari-Maj Gymnasiearbete Mentor

Mars Studiebesök eller föreläsning från näringsverksamhet samt fackombud Mentor

April-Maj Individuella vägledningssamtal Studie- och yrkesvägledare

Juni Studenten

ÅR 3 VT
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Bilaga 2 Årshjul för studie-och yrkesvägledning på Mimers Hus gymnasium

Tid Aktivitet Ansvarig

Augusti/September Avstämning med nya elever innan skolstart. Mottagande av nya elever.
Värdegrundsarbete och lära känna dagar. Studieteknik.

Hela skolans ansvar

September/Oktober Vägledning kring kommande gymnasieval och skillnad mellan grundskola och
gymnasieskola.

Studie och yrkesvägledare

Oktober Kungälvs mässan
Information om skola och program till kommande elever och vårdnadshavare

Rektorer
Lärare
Studie och yrkesvägledare

November Öppet hus för kommande elever och vårdnadshavare. Rundtur av skolan och träffa
personalen på skolan.

Rektorer
Programansvarig
Studie och yrkesvägledare
Special pedagoger

November Utvecklingssamtal med elever och vårdnadshavare. Uppföljning kring skolgång,
nuvarande val och kommande framtidsval.

Mentorer
Vid behov:
Special pedagog
Studie och yrkesvägledare
Kurator

November-Januari Individuella samtal kring kommande gymnasieval och stöd i att lägga in val på Indra. Studie och yrkesvägledare

IM HT
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Bilaga 2 Årshjul för studie-och yrkesvägledning på Mimers Hus gymnasium

CV, gymnasiedagarna, PB, In- och utskrivning, gymnasiearbetet, gymnasieantagningen, överlämningar åk 9 till år. Prövningar

Högskoleprovet, Programråd, Demokratiskt forum, samverkan KAA/utbildningssamordnare, VUX

Tid Aktivitet Ansvarig

Dec-Jan Öppet hus, skugga

April Utvecklingssamtal med elever och vårdnadshavare. Uppföljning kring skolgång,
nuvarande val och kommande framtidsval.

Mentorer
Vid behov:
Special pedagog
Studie och yrkesvägledare
Kurator

Mars-Juni Individuella samtal kring kommande gymnasieval och stöd i att lägga in val på Indra. Studie och yrkesvägledare

Juni Klassindelning för kommande läsår Rektor
Admin

IM VT
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Bilaga 3 Utvärdering studie-och yrkesvägledning
Enkäten riktar sig till hela Mimers hus gymnasium.

Utvärderingsfrågor - Personal

1: Hur upplever du arbetsfördelningen kring studie-och yrkesvägledning?

Mycket tydlig, tydlig, varken tydlig eller otydlig, otydlig, mycket

2: Hur upplever du planen för studie-och yrkesvägledning?

Svar: Mycket tydlig, tydlig, varken tydlig eller otydlig, otydlig, mycket otydlig

Eventuell kommentar:

3: Hur lätt upplever du att det är att följa planen för studie-och yrkesvägledning?

Svar: Mycket lätt, lätt, varken lätt eller svår, svårt, mycket svårt

Eventuell kommentar:

4: Hur kan vi förbättra arbetet med studie-och yrkesvägledning på Mimers Hus gymnasium? 
(personal)

Eventuell kommentar

Utvärderingsfrågor - Elev

1: Hur upplever du informationen om vägledning, framtida val och utbildning? (elev)

Mycket bra, bra, varken bra eller dålig, dålig, mycket dålig

Eventuell kommentar:

2: Tycker du att du har tillgång till personal med sådan kompetens att ditt behov av vägledning 
inför framtida utbildnings- och yrkesverksamhet tillgodoses?

a. Hur upplever du vägledningen inför framtida val av utbildning och yrke?

Mycket bra, bra, varken bra eller dålig, dålig, mycket dålig vej ej

Eventuell kommentar

b. Hur upplever du personalens kompetens när det gäller vägledning inför framtida val av 
utbildning och yrke?

Mycket bra, bra, varken bra eller dålig, dålig, mycket dålig vej ej

Eventuell kommentar
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c. Hur upplever du tillgången till personal när det gäller vägledning inför framtida val av 
utbildning och yrke?

Mycket bra, bra, varken bra eller dålig, dålig, mycket dålig vej ej

Eventuell kommentar

3: Upplever du att ni pratat om framtida yrken i undervisningen i de kurser du läst?

Ja, Nej, Vet ej

Eventuell kommentar

4: Vet du till vem du skall vända dit till när du har frågor som rör studie och yrkesvägledning?

Ja, Nej

Eventuell kommentar

5: Hur kan Mimers Hus gymnasium bli bättre på att ge dig vägledning inför framtida val av 
yrken och utbildning?

Eventuell kommentar
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Bilaga 3 Studie- och yrkesvägledning - hela skolans ansvar

Vägledning i vid bemärkelse innebär att studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar och är 
integrerad i undervisningen. Den innefattar all verksamhet som bidrar till att ge elever kunskaper och 
färdigheter för att fatta beslut om framtida studie- och yrkesval. Det handlar till exempel om praktiska 
arbetslivserfarenheter, undervisning som rör arbetslivet, studiebesök, utbildningsinformation och 
aktiviteter för att utveckla elevens självkännedom. 

Studie- och yrkesvägledning i snäv bemärkelse är den personliga vägledningen som studie- och 
yrkesvägledaren ger i form av vägledningssamtal, individuellt och i grupp. Här ges den enskilde eleven 
möjlighet att reflektera över sig själv i relation till olika framtidsvägar. Studie- och yrkesvägledningen 
måste utgå från elevens behov och förutsättningar samt kunna anpassas för att på bästa sätt stödja 
eleven att gå vidare i sin valprocess och att genomföra sina beslut. (Skolverkets allmänna råd, arbete med 
studie- och yrkesvägledning, 2013).

I undervisning stöttar läraren elever att upprätta ett CV och skriva ett personligt brev för kommande 
jobbansökningar och i viss mån till vidare studier. Mentorer och ansvariga handledare har som uppdrag 
att visa upp olika arbetsområden och yrkesroller på företag där elev är ut på APL eller lärlingsplacering. 
Skolan har regelbundna programråd med näringslivet, utbildningssamordnare, arbetsförmedling och 
andra myndigheter för att säkra upp att utbildning matchar behovet som finns på arbetsmarknaden. 

Lärare på olika program går ut i grundskolor för att berätta om sina program och deltar på 
gymnasiedagarna för att möte presumtiva elever. All skolans personal jobbar förebyggande med frågor 
kring missbruk, närvaro, likabehandling, horisontella perspektiv, normkritik och HBTQI.

Löpande under året:
- In- och utskrivning
- Individuella vägledningssamtal
- Skuggningar
- Demokratiskt forum
- Prövningar
- Vägledning gymnasieval
- Samverkan KAA/utbildningssamordnare
- UF-företag/entreprenörskap
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