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Kallelse 
Sammanträdesdatum 2023-04-04 
 
 
 

UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH LÄRANDE 

 

ADRESS Stadshuset · 442 81 
Kungälv 
TELEFON 0303-23 80 00 vx 
FAX 0303-132 17  
E-POST kommun@kungalv.se 

 

 
Plats Stadshuset plan 6, Herrgården 
Tid Tisdagen den 4 april kl 09:00-17:00 

 
 
Ledamöter Anna Vedin (M) Ordförande 
 Patrik Ryberg (SD) Vice ordförande 
 Rose-Mari Larsdotter (M)  
 William Hult (S)  
 Erik Martinsson (MP)  
 Michael Karlsson (L)  
 Erik Andreasson (V)  

 
 
 
 
 Anna Vedin (M) Sandra Bozic 
 Ordförande Sekreterare 
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Kallelse  

Sammanträdesdatum  2023-04-04 
 
 
 

UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH 
LÄRANDE 

 

 

 

Dagordning 

Studiebesök Elevhälsan  
09:00-09:45  

Mimers Hus plan 4 

   Förslag till beslut 

1  Upprop  

2  Val av justerare Utses 

3  Tillkommande och utgående ärenden Fastställs 

  Information från sektor samhälle och 
utveckling 

 

  Ärende 4 föredras av Helena Tellberg 

Klockan: 10:05-10:35 

 

4 2023-198 Information från sektorchef, lägesrapport 

 Status på uppdrag: Främja arbetet med 
att rusta upp och sköta vandringsleder i 
hela kommunen 

 Status pågående projekt Ytterbyskolan 
och Munkegärde 

Antecknas 

  Ärende 5 föredras av Helena Tellberg och Niklas 
Delander 

Klockan: 10:35-11:00 

 

5 2023-206 Lokalsamordning 2023  

  Ärende 6-7 föredras av Katarina Vallström 

Klockan: 11:00-11:30 

 

6 KS2023/0093-6 Idrottsstipendiet 2023 Beslut 

7 KS2023/0094-5 Idrottspriset 2023 Beslut 



29/23 Dagordning  - 2023-227 Dagordning  : Utskottet för Bildning och Lärande, 2023-04-04 - föredragningslista

Kallelse  
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UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH 
LÄRANDE 

 

 

 

  Ärende 8 föredras av Katarina Vallström och Johan 
Sjöholm 

Klockan: 11:30-11:45  

 

8 KS2022/2230-3 Stöd till RF SISU 2023-2025 - Idéburet offentligt 
partnerskap 

Beslut 

  Ärende 9 föredras av Katarina Trampush 

Klockan: 11:45-12:00 

 

9 KS2023/0442-2 Svar på remiss från Skolinspektionen om 
godkännande som huvudman för en utökning 
av en befintlig fristående gymnasieskola vid 
DBGY Kungsbacka i Kungsbacka kommun 

Enligt förvaltningen 
Till kommunstyrelsen 

  Lunch 12:00-13:00  

  Information från Sektor Bildning och 
lärande 

 

  Ärende 10 föredras av Dennis Reinhold, Catharina 
Bengtsson, Lars-Gunnar Hermansson, Tanja Tajic 
Björkman & Amela Filipovic 

Klockan: 13:00-14:30 

 

10 2023-213 Information från sektorchef, lägesrapport 

 Rapport om riktad tillsyn och svar till 
Arbetsmiljöverket 

Antecknas 

  Ärende 11-12 föredras Helena Odinge, Kerstin 
Engelin, Mathias Winterlo 

Klockan: 14:30-15:15 

 

11 2023-199 Ekonomi, avvikelser och måluppföljning Antecknas 

12 2023-200 Volymer Antecknas 

  Paus 15:15-15:25  

  Ärende 13 föredras av Anna Bengtsson, Linda 
Bjälkeborn och Anni Niklasson 
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Sammanträdesdatum  2023-04-04 
 
 
 

UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH 
LÄRANDE 

 

 

 

Klockan: 15:25-16:00 

13 2023-201 Skolpliktsbevakning Antecknas 

  Ärende 11 föredras av Johanna Embretsén, Kajsa 
Danesjö och Oscar Franzén  

Klockan: 16:00-16:20 

 

14 2023-203 Önska skola inför förskoleklass och årskurs 7 
2023/24 (info) 

Antecknas 

  Ärende 15 föredras av Amela Filipovic 

Klockan: 16:20-17:00 

 

15 KS2022/1381-9 Redovisning till Skolinspektionen i ärende 
2022:6207 gällande Trekungagymnasiet 

 

  Ärenden till kommunstyrelsen  

  Rapporter  

16 2023-211 Rapporter 

- GR:s utbildningsgrupp  

Antecknas 

  Övrigt  

17 2023-212 Övriga frågor Antecknas 

 
 



30/23 Information från sektorchef, lägesrapport -   :

Denna behandling '30/23 Information från sektorchef, lägesrapport' har inget tjänsteutlåtande.



31/23 Lokalsamordning 2023 -   :

Denna behandling '31/23 Lokalsamordning 2023' har inget tjänsteutlåtande.
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Postadress: Kungälvs kommun, 442 81 Kungälv. Besöksadress: Ytterbyvägen 2, 442 30 Kungälv.
Telefon: 0303–23 80 00. E-post: kommun@kungalv.se

www.kungalv.se

Tjänsteskrivelse

Sid 1 (3)

Sid 1 (3)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2023-03-28

Handläggarens namn
Katarina Vallström

2023-03-07

Idrottsstipendiet 2023 (Dnr KS2023/0093-6)

Sammanfattning

Kungälvs kommun delar årligen ut ett idrottsstipendium på 10 000 kronor. Stipendiet syftar till att
uppmärksamma framgångsrika prestationer utförda av idrottsföreningar verksamma i Kungälvs
kommun eller enskilda idrottsutövare mantalsskrivna i Kungälvs kommun.

Idrottsstipendiet syftar till att uppmärksamma och premiera unga idrottsutövare, ungdomslag eller
ungdomslag.
Utskottet för bildning och lärande fattar vid sittande möte beslut om vem/vilka som tilldelas
stipendiet 2023.

Förvaltningens förslag till beslut:

Kungälvs kommuns idrottsstipendium 2023, går till…

Juridisk bedömning

Juridisk bedömning behövs inte.

Förvaltningens bedömning

Bakgrund
Kungälvs kommun delar årligen ut ett idrottsstipendium på 10 000 kronor.
Stipendiet syftar till att uppmärksamma framgångsrika prestationer utförda av idrottsföreningar
verksamma i Kungälvs kommun eller enskilda utövare mantalsskrivna i kommunen men även
stöttning för att kunna fortsätta utvecklas inom sin idrott.

Förra året, 2022, tilldelades stipendiet till Ytterby Kungälvs konståkare, Team Serenity, för deras
satsning att behålla åkare när normalt lagen splittras.

Villkor – Idrottsstipendiet
- Idrottsstipendiet kan delas ut till enskilda föreningar, lag eller personer, som ett erkännande för
särskilda prestationer eller insatser.
- Stipendiet kan delas av flera stipendiater.
- Enskild förening ska vara verksam i Kungälvs kommun.
- Enskild utövare/ledare ska vara mantalsskriven i Kungälvs kommun.
- Stipendiaten ska vara aktiv i en idrott i enligt med Riksidrottsförbundets riktlinjer.
- Stipendiet kan delas ut till samma lag, ledare, utövare med en gång.
- Utskottet för bildning och lärande är stipendiejury och ska behandla inkomna nomineringar och
besluta om stipendiegivning.

Nominering till Idrottsstipendiet och Idrottspriset kan lämnas in av enskild person, ledare eller
förening. Ledamot av stipendiejury har rätt att själv föreslår kandidater som denne anser att det
finns berättigade sådana utanför kretsen av sökande. Det samlade utskottet för bildning och
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lärande kan föreslå och utse stipendiat/-er efter förslagstiden har löpt ut. 

Nominerade, 2023

1. Kungälvs handbollsklubb, Flickor 10
2. Olle Tilgman, Marstrands BK
3. Kareby IS, herrseniorer fotboll
4. William Falkenström, Kungälvs kanotklubb
5. Kugälvsgymnasterna, mixedgruppen, Gymnastikföreningen Kungälvsgymnasterna
6. Engla Nilsson, friidrott
7. Saga Berggren, karate, Kungälvs karate Kyokushin

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Idrottsstipendiet och dess kopplingar till föreningsliv, folkhälsa och folkrörelse bedöms som särskilt 
relevant utifrån följande strategiska mål: 

- Att ge goda förutsättningar för ett livslångt lärande. 
- Att ge möjlighet till en aktiv fritid för alla åldrar.
- Att ge alla medborgare möjlighet att delta i ett rikt och aktivt idrott- och kulturliv. 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Målen i Agenda 2030 handlar om att försöka skapa anständiga och hållbara levnadsförhållande 
och levnadsvillkor för alla världens människor.
Beslut till beslut kring Idrottsstipendiet 2023 har bedömts utifrån följande mål i Agenda 2030:
- Mål 3: Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i 
alla åldrar. 
- Mål 4: Säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt 
lärande för alla. 
- Mål 10: Minska ojämlikheten inom och mellan länder. 

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Idrottsstipendiet och Idrottspriset bedöms ha kopplingar till flera styrdokument. 
Stipendiet och priset har sedan 2022 ett antaget dokument ”Regler för Kungälvs kommuns priser 
och stipendier” KS2022/1644 där idrottsstipendiet och idrottspriset beskrivs i sin helhet.

Förutom detta nya regeldokument, finns kopplingar till flera styrdokument: Program social 
hållbarhet – ökat innanförskap, underliggande social översiktsplan och det idrottspolitiska 
programmet. 

Program social hållbarhet – ökat innanförskap (KS2019/0202) är ett långsiktigt och visionärt 
dokument, med fokus på vad Kungälvs kommun ska uppnå kring ökad social hållbarhet och 
innanförskap. Under områdena tidiga insatser och hälsa lyfts barn och ungdomars goda 
levnadsvanor och ökad fysisk aktivitet fram som särskilt prioriterat. 

I underliggande social översiktsplan (KS2019/1500) sker olika konkretiseringar hur Kungälvs 
kommun ska skapa ökade förutsättningar kring fysisk aktivitet bland barn och ungdomar.

Idrottspolitiska programmets (KS2018/1043) syfte är att utveckla idrotten genom samverkan mellan 
idrotten, kommunen och näringslivet. I det idrottspolitiska programmet sker förtydligande kring 
föreningslivet. 
Syftet är att detta ska: 
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- bidra till en god och jämlik folkhälsa 
- stimulera integration och minska utanförskap 
- säkra Kungälv som en attraktiv kommun 
- skapa en rolig, stimulerande och omväxlande fritid för alla 

Kungälvs kommuns idrottspris- och idrottsstipendium överensstämmer med inriktningar social 
hållbarhet, social översiktsplan samt idrottspolitiska programmet.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Bedömningen ur ett medborgar- och brukarperspektiv är att idrottsstipendiet fyller en viktig funktion 
för att motivera, uppmuntra och uppmärksamma unga lovande lag, föreningar, ledare eller aktiva. 

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Stipendiet bedöms inte påverka medarbetarperspektivet. 

Ekonomisk bedömning
Stipendiet ryms inom befintlig budget avsatt för idrottsstipendiet 2023, 10 000 kronor. 

Förslag till beslut
1. Kungälvs kommuns idrottsstipendium 2023 går till…

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

Expedieras till: Katarina Vallström 

För kännedom till:
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Ärendenummer: #1478 | Inskickat av: Martin Bläckberg | Datum: 2023-01-12 17:10 Sida  av 1 2

 Telefon
0720-842937

 E-post till nominerad
josefin.blackberg@gmail.com

 Representerar förening
Kungälvs HK

 Namn
Hanbollslaget F 2010

 Notifieringar
E-post

 Mobiltelefon
0760-020794

 E-postadress
blackberg.martin@gmail.com

 Telefon
0760-020794

 För- och efternamn
Martin Bläckberg

Nominering idrottsstipendiet 2023
Ärendenummer: #1478 | Inskickat av: Martin Bläckberg | 2023-01-12 17:10

1. Kontaktuppgifter till dig som nominerar

Kontaktuppgifter till dig som nominerar

2. Nominering

Vem vill du nominera?
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Ärendenummer: #1478 | Inskickat av: Martin Bläckberg | Datum: 2023-01-12 17:10 Sida  av 2 2

 Mobiltelefonnummer
0720-842937

 Epost
josefin.blackberg@gmail.com

 Namn (för- och efternamn)
Josefin Blackberg

Motivera varför just du vill nominera just den här personen/laget till årets 
idrottsstipendium

KHK F2010 är ca 35 tjejer som älskar handboll.

Laget har tappert kämpat under många år för att bygga en stark laganda med glödje, träning,
gemenskap som ledord.

De senaste åren har laget lyckat vinna flertalet cuoer och matcher för sin starka laginsats 
tillsammans med ett fantastik gäng tränare.

Träning och gemenskap varje vecka med 4-5 tillfällen.

Laget har lyckats så bra att man har uppmäksammats i press och i handbollsvärlden.

Tjejerna är värda ett lite bidrag till kassa att fortsätta hanbollsresan samt att bidra till att flera 
barn/undomar följer dessa tjejers väg i föreningslivet och en vettig syselsättnig som representat 
för Kungälv och ett attraktivt föreningsutbud.

Bifoga eventuellt foto (valfritt)

    (778 KB)F 12.jpg
    (95 KB)KP.jpg

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

Kontaktuppgifter till tränare/ledare för den nominerade

Är det något mer du vill att juryn ska känna till?

Unikt med laget är också att gruppen växer i en ålder där man normalt har problem att behålla 
sina kamrater.

Detta locka även aktörer från kranskommunerna,
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Ärendenummer: #1956 | Inskickat av: Axel Blom | Datum: 2023-02-09 15:09 Sida  av 1 2

 Telefon
070-878 15 51

 E-post till nominerad
O.tilgman@gmail.com

 Representerar förening
Marstrands BK

 Namn
Olle Tilgman

 Notifieringar
E-post

 Mobiltelefon
0729931933

 E-postadress
Aaxeelbbloom@gmail.com

 Telefon
-

 För- och efternamn
Axel Blom

Nominering idrottsstipendiet 2023
Ärendenummer: #1956 | Inskickat av: Axel Blom | 2023-02-09 15:09

1. Kontaktuppgifter till dig som nominerar

Kontaktuppgifter till dig som nominerar

2. Nominering

Vem vill du nominera?
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Ärendenummer: #1956 | Inskickat av: Axel Blom | Datum: 2023-02-09 15:09 Sida  av 2 2

 Mobiltelefonnummer
070-878 15 51

 Epost
O.tilgman@gmail.com

 Namn (för- och efternamn)
Olle Tilgman

Motivera varför just du vill nominera just den här personen/laget till årets 
idrottsstipendium

Jag vill nominera Olle Tilgman för att jag tycker att han är värd att vinna idrottsstipendiet. Då 
han startat Marstrands BK från grunden, sett till att allt har fungerat ekonomiskt samt fixat och 
donat med träningar, matcher och träningsläger! Jag tycker Olle helt klart är värt stependiet.

Kontaktuppgifter till tränare/ledare för den nominerade
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Ärendenummer: #1865 | Inskickat av: Morten Eriksen | Datum: 2023-02-03 12:33 Sida  av 1 3

 Telefon
0706171104

 E-post till nominerad
fotboll@kareby.com

 Representerar förening
Kareby IS

 Namn
Kareby IS Herrseniorer

 Notifieringar
E-post

 Mobiltelefon
+46709211818

 E-postadress
morten.eriksen52@gmail.com

 Telefon
+46709211818

 För- och efternamn
Morten Eriksen

Nominering idrottsstipendiet 2023
Ärendenummer: #1865 | Inskickat av: Morten Eriksen | 2023-02-03 12:33

1. Kontaktuppgifter till dig som nominerar

Kontaktuppgifter till dig som nominerar

2. Nominering

Vem vill du nominera?
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Ärendenummer: #1865 | Inskickat av: Morten Eriksen | Datum: 2023-02-03 12:33 Sida  av 2 3

Motivera varför just du vill nominera just den här personen/laget till årets 
idrottsstipendium

Kareby IS herrseniorer är ett lag bestående av främst pojkar född 2003. Dom har under årens 
lopp lyckats med att utvecklas sig själva och laget till att bli ett av Göteborgsfotbollens bäst 
utvecklade ungdomslag och numera seniorlag. Trots minimala ressurser och nästa inga 
förutsättningar för att utvecklas så har detta gäng hållt ihop sedan barnsben i Kareby. Från att 
för många år sedan lyckas med att vinna vårcupen 3 gånger, gå långt i Gotha cup flertalet 
tillfällen, spela på hög nivå i hyfsad stora ungdomsturneringar i Sverige där man slagit ut både 
lag som Häcken, Djurgården och AIK har man egentligen aldrig blivit stor eller uppmärksammad 
i Göteborgsfotbollen. Men killarna har hela tiden kört på med samma anda och träningsvilja och 
när seniorlaget i Kareby startades upp 2018 var dessa grabbar 14 år och efter 2 år så var i princip 
samtliga som var kvar en bidragande del av seniortruppen. Sedan dess har laget tagit sig från div 
7 och numera upp till div 5. DEt kanske inte är världens största bedrift, men med tanke på den 
konkuransen som finns inom fotbollen och deras fortfarande unga ålder så är prestationen på 
lokalnivå rätt imponerande. Dessa killer brinner för sin klubb och sitt lag och sin 
sammanholdning och inga av spelarna får någon som helst ersättning för det jobbet dom lägger 
ned. Utan allt kring laget baseras på ideelt arbete från spelare och ledare. Vad som är än mer 
viktigt är att dessa killar har blivit en förebild och ett märke för barn och unga i Kareby- Flera av 
killarna arbetar f.eks på Kareby skola och skapar ett värde för klubben på lång sikt. Kareby 
fotboll har under tiden dessa killar har växt upp och utvecklat laget växt från att knappt ha 
någon verksamhet alls till idag att vara en välmående del av Kareby IS där fotbollsdelen växer 
och utvecklas på både kill- och tjejsidan varje år. Deras egenskaper att interagera med samhället 
runt omkring och framförallt dom yngre barnen i och runt Kareby är en stor bidragande orsak till 
att det är fullt liv på Kareby hed alla dagar i veckan. Samtidigt som dom lyckas på fotbollsplanen 
och lägger ned sin "själ" på träningar och lag så skapar detta en stor framgång för laget. Dom 
skapar inte jätterubriker i media, men när man ser till idrotten dom verkar i så är inte det så lätt. 
Det finns över 1,5 miljoner registrerade fotbollsspelare i Sverige, medans f.eks bandyn har strax 
över 50 000. Enbart i Göteborg finns flera otaliga föreningar och spelare inom varje årskull, trots 
det har Karebys 03:or lyckats med bedriften att representera Göteborgs fotbollsförbund på 
elitlägret i Halmstad och varit representerade i Göteborgs distriktslag. Detta med 2 olika spelare 
som fortfarande är aktiva i laget. Ser man till Kungälv som kommun så är det få förunnad att 
lyckas med detta, och samma år är nog än mindre troligt. Det är svårt kanske att sätta prestation 
på någon/några som kanske aldrig har vunnit något eller ens är bäst i landet/Göteborg. Men 
dessa killar har under åren visat att man kan lyckas trots att man har minimala resurser att tillgå, 
trots att allt är oavlönad, trots att man inte tillhör en "storklubb" och framförallt att dom 
fortfarande tycker detta är roligt och vill mer. Det kanske blir än mer konstigt när en ledare för 
detta lag nominerar "sina egna", men att ha haft förmånen att växa som ledare och tränare ihop 
med dessa killar upp genom åren och kunna se och vara med om vad dom har presenterad och 
lyckats med "under radarn" är rätt så rörande och framförallt otroligt spännande och kul. Och 
oavsett om dom vinner eller inte så kommer dom säkerligen fortsätta med det dom tycker är 
något av det mest roliga som finns här i världen och vara förebilder för alla yngre som börjar i 
klubben i flera år framåt.

(I laget så är 15 av killarna födda 2003 och 2 födda 2002 och 1 född 2004 där dom flesta av dessa 
18 har följt varandra upp genom åren)
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Ärendenummer: #1865 | Inskickat av: Morten Eriksen | Datum: 2023-02-03 12:33 Sida  av 3 3

 Mobiltelefonnummer
0709211818

 Epost
morten.eriksen52@gmail.com

 Namn (för- och efternamn)
Morten Eriksen

Kontaktuppgifter till tränare/ledare för den nominerade

Är det något mer du vill att juryn ska känna till?

Ja det finns massor mer som kunde berättas om dessa grabbar, men det är sådant som alla lag 
kan berätta om inom lagidrotten.
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WILLIAM
FALKENSTRÖM

0739-825854
PERNILLA FALKENSTRÖM

(MAMMA)

GRINDBACKEN 13
442 39 KUNGÄLV

MÅLSÄTTNING

NOMINERING TILL KUNGÄLVS KOMMUNS 
IDROTTSSTIPENDIUM 2023

 Härmed nomineras William Falkenström, 2007-10-07 till 
idrottsstipendiet. William har alltid varit ett energiknippe som 
älskat att springa och röra på sig. Han började med friidrott och 
blev duktig inom bl. a. diskus men sedan 13-års ålder har han 
paddlat kanot i Kungälvs kanotklubb. På bara tre år har han tagit 
sig från nybörjarstadiet till den absoluta toppen inom svensk 
ungdomskanot. Han är bra i besättning och kan paddla med olika 
personer vilket gör honom till en uppskattad lagkamrat.  William 
sökt till kanotgymnasiet i Jönköping i höst och hoppas att 
utvecklas ännu mer i sporten han älskar. 

William är en utmärkt förebild inom kanotsporten i Kungälv och 
Sverige och med varm hand nominerar jag honom till 
idrottsstipendiet 2023.

Louise L Nilsson
Ytterby
0703-505094

MERITER

Ett flertal SM medaljer i -07 klassen samt i klassen över i både 
sprint och maraton-22
3 SM medaljer i juniorklassen i besättningen -22
Blev uttagen till ungdomslandslaget som förstaårsungdom. 
Deltagit på NM (Nordiska mästerskapen) i Finland -22
Är med i Röda Tråden, kanotförbundets elitsatsning för aktiva för 
andra året i rad. 
3:a i Svenska Ungdomskuppen -22
Vann sin klass av Fysmästerskapen i 2023, bästa 16 åring i 
Sverige. 
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Ärendenummer: #1983 | Inskickat av: Bodil Björklund | Datum: 2023-02-13 10:02 Sida  av 1 4

 Telefon
0709999321

 E-post till nominerad
frassefras@hotmail.com

 Representerar förening
Kungälvsgymnasterna

 Namn
Kungälvsgymnasternas mixedtrupp

 Notifieringar
E-post

 Mobiltelefon
+46706502881

 E-postadress
bodil.bjorklund50@gmail.com

 Telefon
+46706502881

 För- och efternamn
Bodil Björklund

Nominering idrottsstipendiet 2023
Ärendenummer: #1983 | Inskickat av: Bodil Björklund | 2023-02-13 10:02

1. Kontaktuppgifter till dig som nominerar

Kontaktuppgifter till dig som nominerar

2. Nominering

Vem vill du nominera?
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Ärendenummer: #1983 | Inskickat av: Bodil Björklund | Datum: 2023-02-13 10:02 Sida  av 2 4

Motivera varför just du vill nominera just den här personen/laget till årets 
idrottsstipendium

Kungälvsgymnasterna Svart Mixtrupp

Sedan några år tillbaka startade vi en mixedtrupp. Stämningen mellan flickor och pojkar 
tillsammans är härlig och givande och de älskar att träna tillsammans.

Vi har tillsammans tävlat med stor framgång och glädjen när man lyckas ihop är enorm. Om 
någon missar tröstar man varandra med största respekt och det finns inga sura miner. I denna 
tekniska idrottsgren ligger så många timmar av träning av varje litet moment, synkronisering 
och samspel gymnasterna emellan.

Att få stå på prispallen och känna att alla dessa timmar givit resultat är väldigt kul. Det bästa är 
när man får prestera och lyckas tillsammans.

Kungälvsgymnasterna har lyckats att stå på prispallen de senaste åren på näst intill varje tävling 
som de genomfört i nivå 4.

Kungälv till Rikstävling

Våren 2022

Hösten-21 fyllde äntligen den yngsta gymnasten i vår mixedtrupp 13 år och vi fick möjlighet att 
tävla i en rikstäckande tävling. Vi hade länge tränat och förberett oss på detta. Alla var väldigt 
nervösa, med högre krav och fler och nya lag att möta. Andra domare och annan stad. Tävlingen 
gick i Eskilstuna och hit kom vi för att testa på en Rikstävling, nivå 3 som är den högsta nivån för 
öppen klass. Detta var den enda klass vi kunde tävla i, då vi är en mixedgrupp, varav den äldsta 
är 20 år. Med nervösa gymnaster gjorde vi en del små missar men var ändå nöjda trots allt. 
Framför allt var det en enorm lärorik helg med mycket glädje och skratt.

Hösten 2022

Nu var siktet inställt på nästa rikstävling i Borås. Då visste vi vad det innebar och alla var mycket 
fokuserade och lyckades med att med rena, fina varv att som sista lag ta oss till finalen (10 bästa 
gick till final av 34 lag). Lyckan var total  med glädjetårar, skrik och skratt firade vi milt under 
kvällen för att ladda om till finalen dagen därpå. Väl i finalen lyckades vi ännu bättre och knep en 
6:e plats, vilket resulterade i bäst i väst! Så otroligt glada, stolta och lyckliga åkte vi hem med en 
härlig och lycklig känsla i hela kroppen.

Mål och framtid

Att kunna behålla dessa ungdomar som aktiva inom idrotten känns så bra. Att se gymnasterna 
umgås tillsammans utanför hallen är också glädjande. De går i olika skolor, bor i olika områden 
och är olika gamla, men alla kan umgås med varandra. Vi försöker också att hitta på mycket 
utanför gymnastiken. Vi träffas på Tacoskvällar, ordnar pepparkaksbak, läger och andra kul 
aktiviteter,

allt för att ungdomarna ska känna gemenskap och glädje tillsammans med varandra.
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Ärendenummer: #1983 | Inskickat av: Bodil Björklund | Datum: 2023-02-13 10:02 Sida  av 3 4

 Mobiltelefonnummer
0709999321

 Epost
frassefras@hotmail.com

 Namn (för- och efternamn)
Jessica Camcel

Till sommaren planerar vi ett stort träningsläger i Italien. Ett läger som gymnasterna bekostar 
helt och hållet själva. Förutom att kunna utveckla gymnasternas färdigheter hoppas vi också att 
på detta sätt förstärka gemenskapen i gruppen, glädjen med gymnastiken och tilliten till 
varandra.

Under våren 2023 kommer truppen att ställa upp i ett antal tävlingar i Västsverige.

Till hösten blir det en ny Rikstävling i Skåne. Vi ska träna, kämpa och sikta på final även denna 
gång och med kanske en liten förhoppning om att åka hem med en medalj. Många av 
gymnasterna har tränat tillsammans i mer än 10 år. De lägger massor av timmar och dagar i 
hallen på sin träning och visar verkligen att de är på väg mot toppen. Förutom träningen i 
Mimershallen tränar gymnasterna specifik styrka på gym en gång i veckan. Flera gånger i 
månaden åker truppen dessutom in till Göteborg och tränar i hallar, specialbyggda för 
gymnastik.

Det vore så otroligt kul att få lov att hedra Kungälvsgymnasternas äldsta Mixed-trupp med ett 
stipendium

Bifoga eventuellt foto (valfritt)

    (330 KB)1333729_1280.jfif

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

Kontaktuppgifter till tränare/ledare för den nominerade

Här kan du bifoga filer, eller ladda upp annat som rör din nominering

    (13 KB)Stipendieansökan.docx

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

Är det något mer du vill att juryn ska känna till?

se ovan bifogad fil
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Ärendenummer: #1983 | Inskickat av: Bodil Björklund | Datum: 2023-02-13 10:02 Sida  av 4 4
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Från tränaren, Fredrik Haraldsson

Engla Nilsson är 17år född i maj 2005, uppvuxen i Kärna och i centrala Kungälv. 

Från början hemmahörande i Friidrottsklubben Kongahälla AIK Friidrott, men sedan 2020, i 
Örgryte IS. 
https://www.kungalvsposten.se/sport/engla-nilsson-har-lagt-upp-ribban-siktar-p%C3%A5-
sm-medalj-1.92782074 en länk till en fin intervju med Engla.

Under 2022 till idag, har Engla tagit 1 silver på ungdoms-SM och ett silver på junior-SM där 
hon var yngst i en dubbelårgång och delade samma höjd som 1-an i den bästa finalen i F19 
på säkert 20år. 
Detta efter att Engla hade ett 2021 som blev förstört av mindre skador. Engla blev uttagen 
som en av två höjdhoppare till ungdoms-finnkampen i Helsingfors att representera 
ungdomslandslaget. Med det då sämsta personliga rekordet, lyckades ändå Engla vinna hela 
ungdomsfinnkampen i 10 grader och tuff motvind. 

2023 års inomhussäsong har varit en enda stor framgång för Engla och hon har höjt sitt 
personbästa till hela 1.77, vilket ingen Kungälvsfödd kvinnlig höjdhoppare någonsin hoppat. 
Det placera henne också som 6:a bland kvinnor i Sverige i höjdhopp.
Engla hoppar över 1.77 på Junior-SM i Karlstad för 1.5v sedan.

Det som framförallt utmärker Engla är att hon gör sin satsning mycket på egen hand ihop 
med mig som tränare. Friidrott är en extremt individuell sport och det finns ingen i 
Göteborgsområdet på Englas nivå bland unga tjejer, därför behöver hon göra mycket träning 
på egen hand. 

Våren och hösten är Engla en vanlig syn i trapporna vid Nordiska Folkhögskolan eller Biograf 
Trappan. Hoppar, kör intervaller, och styrkeövningar på ett sätt som få tjejr skulle göra på 
egen hand. Hon är ett föredöme som Idrottstjej, och för tjejer i Kungälv att visa att man kan 
ta sig framåt i en sport med extremt hård konkurrens även från lilla Kungälv. 

Glömde nämna att Engla är 48 i Världen i höjdhopp bland 19-åringar, alltså i en åldersklass 
där hon är född 2005 men också innefattar tjejer födda 2004.
För varje centimeter upp till 1.80 tar man ungefär 10 tjejer, så tajt är det.  
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Saga Berggren – tävlings och träningsmeriter 2022-2023

• BS Cup, Köpenhamn – internationell tävling 2022-04-02 
Merit: Silver 

• Junior squad, endags träningsläger för ungdomar 14-20år, Huskvarna 2022-04-19 

• Stora Höga Open, Stora höga 2022-05-14 
Merit: Guld 

• Camp Banzai, tre dagars träningsläger för vuxna och ungdomar, 
Göteborg 2022-08-26-28 

• Landslags squad, endagsträningsläger med landslaget 2022-09-03 

• Swedish Junior Open, Gävle 2022-10-29 
Merit: Brons 

• Okawa Cup Kumite, Kungälv 2022-11-13 
Merit: Guld 

• Nordic Open, Stora Höga 2023-28-01 
Merit: Guld 

• SM, SM-veckan i Skövde 2023-02-04 
Merit: Guld
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Postadress: Kungälvs kommun, 442 81 Kungälv. Besöksadress: Ytterbyvägen 2, 442 30 Kungälv.
Telefon: 0303–23 80 00. E-post: kommun@kungalv.se

www.kungalv.se

Tjänsteskrivelse

Sid 1 (3)

Sid 1 (3)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2023-03-28

Handläggarens namn
Katarina Vallström

Klicka eller tryck här för att ange datum.

Idrottspriset 2023 (Dnr KS2023/0094-5)

Sammanfattning

Kungälvs kommun delar varje år ut ett Idrottspris på 10 000 kronor. Idrottspriset delas ut för sjätte
gången och förra årets pristagare var Mattias Carlsson, Kungälvs roddklubb.
Priset är en hedersutnämning som delas ut för framgångsrika idrottsprestationer och idrottsinsatser.
Utskottet för bildning och lärande fattar beslut på sittande möte om pristagare.

Flera nomineringar har inkommit under förslagstiden och utskottet presenterades dessa vid
föregående möte.

Förvaltningens förslag till beslut:
Kungälvs kommuns idrottspris 2023 tilldelas…

Juridisk bedömning

Juridisk bedömning behövs inte.

Förvaltningens bedömning

Idrottspriset syftar till att uppmärksamma och belysa unika framgångsrika idrottsprestationer eller
idrottsinsatser.

- Idrottspriset delas ut till enskilda föreningar eller personer som ett erkännande för
insatsen/prestationen.
- Enskild förening ska vara verksam i Kungälvs kommun.
- Idrottspriset kan inte delas av flera pristagare.
- Enskild idrottsutövare ska vara mantalsskriver alternativ född/uppvuxen i Kungälvs kommun.
- Stipendiaten ska vara aktiv i en idrott i enligt med Riksidrottsförbundets riktlinjer.
- Stipendiet kan delas ut till samma lag, förening, ledare, utövare mer än en gång.
- Utskottet för bildning och lärande är stipendiejury och ska behandla inkomna nomineringar och
besluta om stipendiegivning.
- Priset ger Kungälvs kommun som ett extra bidrag till ett av pristagaren angett område inom barn-
och ungdomsidrotten i Kungälvs kommun.

Nominering till Idrottsstipendiet och Idrottspriset kan lämnas in av enskild person, ledare eller
förening. Ledamot av stipendiejury har rätt att själv föreslår kandidater som denne anser att det
finns berättigade sådana utanför kretsen av sökande. Det samlade utskottet för bildning och
lärande kan föreslå och utse stipendiat/-er efter förslagstiden har löpt ut.

Nominerade, 2023:
1. Stefan Brorson, Lysegårdens GK
2. Malin Saetre, Sigur Islandshästförening
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3. Jörgen Stjernström, IFK Kungälv
4. Tina Nyth Persson, Kungälvs Handbollsklubb 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Idrottspriset och dess kopplingar till föreningsliv, folkhälsa och folkrörelse bedöms som särskilt 
relevant utifrån följande strategiska mål: 

- Att ge goda förutsättningar för ett livslångt lärande. 
- Att ge möjlighet till en aktiv fritid för alla åldrar.
- Att ge alla medborgare möjlighet att delta i ett rikt och aktivt idrott- och kulturliv. 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Målen i Agenda 2030 handlar om att försöka skapa anständiga och hållbara levnadsförhållande 
och levnadsvillkor för alla världens människor.
Beslut till beslut kring Idrottsstipendiet 2023 har bedömts utifrån följande mål i Agenda 2030:
- Mål 3: Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i 
alla åldrar. 
- Mål 4: Säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt 
lärande för alla. 
- Mål 10: Minska ojämlikheten inom och mellan länder. 

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Idrottsstipendiet och Idrottspriset bedöms ha kopplingar till flera styrdokument. 
Stipendiet och priset har sedan 2022 ett antaget dokument ”Regler för Kungälvs kommuns priser 
och stipendier” KS2022/1644 där idrottsstipendiet och idrottspriset beskrivs i sin helhet.

Förutom detta nya regeldokument, finns kopplingar till flera styrdokument: Program social 
hållbarhet – ökat innanförskap, underliggande social översiktsplan och det idrottspolitiska 
programmet. 

Program social hållbarhet – ökat innanförskap (KS2019/0202) är ett långsiktigt och visionärt 
dokument, med fokus på vad Kungälvs kommun ska uppnå kring ökad social hållbarhet och 
innanförskap. Under områdena tidiga insatser och hälsa lyfts barn och ungdomars goda 
levnadsvanor och ökad fysisk aktivitet fram som särskilt prioriterat. 

I underliggande social översiktsplan (KS2019/1500) sker olika konkretiseringar hur Kungälvs 
kommun ska skapa ökade förutsättningar kring fysisk aktivitet bland barn och ungdomar.

Idrottspolitiska programmets (KS2018/1043) syfte är att utveckla idrotten genom samverkan mellan 
idrotten, kommunen och näringslivet. I det idrottspolitiska programmet sker förtydligande kring 
föreningslivet. 
Syftet är att detta ska: 
- bidra till en god och jämlik folkhälsa 
- stimulera integration och minska utanförskap 
- säkra Kungälv som en attraktiv kommun 
- skapa en rolig, stimulerande och omväxlande fritid för alla 

Kungälvs kommuns idrottspris- och idrottsstipendium överensstämmer med inriktningar social 
hållbarhet, social översiktsplan samt idrottspolitiska programmet.
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Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Bedömningen ur ett medborgar- och brukarperspektiv är att idrottsprisett fyller en viktig funktion för 
att motivera, uppmuntra och uppmärksamma unga lovande lag, föreningar, ledare eller aktiva. 

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Idrottspriset bedöms inte påverka medarbetarperspektivet. 

Ekonomisk bedömning
Priset ryms inom befintlig avsatt budget för Idrottspriset, 10 000 kronor. 

Förslag till beslut
1. Kungälvs kommuns idrottspris 2023 går till…

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

Expedieras till: Katarina Vallström 

För kännedom till:
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Ärendenummer: #1562 | Inskickat av: Tord Johan Arthur Carlsson | Datum: 2023-01-17 10:15 Sida  av 1 2

 Telefon
0702030819

 E-post till nominerad
stefan.brorsson@ica.se

 Representerar förening
Lysegårdens Golfklubb

 Namn
Stefan Brorsson

 Notifieringar
E-post

 E-postadress
tord@lysegardensgk.se

 Telefon
+46768374515

 För- och efternamn
Tord Johan Arthur Carlsson

Nominering idrottspriset 2023
Ärendenummer: #1562 | Inskickat av: Tord Johan Arthur Carlsson | 2023-01-17 10:15

1. Uppgiftslämnare

Kontaktuppgifter till dig som nominerar

2. Nominering

Vem vill du nominera?
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Ärendenummer: #1562 | Inskickat av: Tord Johan Arthur Carlsson | Datum: 2023-01-17 10:15 Sida  av 2 2

Motivera varför just du vill nominera just den här personen till årets idrottspris

Stefan är den som alltid kommer. Eldsjälen som kommer först, går sist. Ställer upp och grillar 
korv eller tvättar fasaden på klubbhuset. Han lägger all fritid för att våra juniorer skall kunna få 
den verksamhet de önskar. Och han gör det år efter år. Inte bara för sina egna barn utan för alla 
juniorer. Han har nu i mer än 10 års tid varit den samlande kraften i vår juniorverksamhet.
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Ärendenummer: #1458 | Inskickat av: Elisabeth Andreasson | Datum: 2023-01-11 13:37 Sida  av 1 2

 Telefon
070-3235393

 E-post till nominerad
Mlnsaetre@gmail.com

 Representerar förening
Sigur Islandshästförening

 Namn
Malin Saetre

 Notifieringar
E-post

 Mobiltelefon
070-9521546

 E-postadress
elisabethimse@gmail.com

 Telefon
070-9521546

 För- och efternamn
Elisabeth Andreasson

Nominering idrottsstipendiet 2023
Ärendenummer: #1458 | Inskickat av: Elisabeth Andreasson | 2023-01-11 13:37

1. Kontaktuppgifter till dig som nominerar

Kontaktuppgifter till dig som nominerar

2. Nominering

Vem vill du nominera?
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Ärendenummer: #1458 | Inskickat av: Elisabeth Andreasson | Datum: 2023-01-11 13:37 Sida  av 2 2

Motivera varför just du vill nominera just den här personen/laget till årets 
idrottsstipendium

Malin Saetre har med oförtruten energi och gott ledarskap drivit, utvecklat och medverkat i 
Sigurs barn och ungdomsverksamhet och även verksamhet för vuxna i många år. Detta inom allt 
från träning, kurser, roliga aktiviteter såsom uteritter, och våffelkvällar på ridskolan, till träning 
inför Ungdomarnas speciella tävling Lag-SM där hela familjer engageras. Malin är också drivande 
och engagerad inom klubbtävlingarna. Malin arbetar inom styrelsen och även i vardagen där 
hon är ett stort stöd för både barn och föräldrar.

Bifoga eventuellt foto (valfritt)

    (3,03 MB)57C63F3B-A105-4A07-B436-2A4B579961FA.jpeg
    (648 KB)F3C7E5FA-0861-425B-8884-A6F84505D8E5.jpeg
    (3,36 MB)BB535EC9-239D-422C-B496-62DC7847A707.jpeg
    (3,84 MB)03039671-892D-4145-81E2-A76C3BF3382D.jpeg
    (2,23 MB)B72CDB6D-A5FF-4507-B7F4-8442AB4D7734.jpeg
    (2,87 MB)B1743172-A7B3-4E4F-B20B-61962F0223DF.jpeg
    (2,08 MB)1A9C1789-7992-46DC-9379-1DE0C800329D.jpeg
    (1,79 MB)427566A7-9CCA-438E-BE65-43E8204D6325.jpeg

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

Är det något mer du vill att juryn ska känna till?

Det har varit en utmaning att genomföra god verksamhet under pandemins restriktioner och 
Malin Saetre har varit en klippa i förenings arbete. I alla väder, året runt, ett stöd för barn och 
föräldrar och redo att genomföra smarta upplägg på ett smittsäkert sätt.
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Ärendenummer: #1721 | Inskickat av: Inger Åhman | Datum: 2023-01-24 19:52 Sida  av 1 3

 Telefon
070 396 40 69

 E-post till nominerad
ifkjorgen@gmail.com

 Representerar förening
IFK Kungälv

 Namn
Jörgen Stjernström

 Notifieringar
E-post

 Mobiltelefon
0705-909210

 E-postadress
inger.ahman@ifkkungalv.se

 Telefon
0705-909210

 För- och efternamn
Inger Åhman

Nominering idrottsstipendiet 2023
Ärendenummer: #1721 | Inskickat av: Inger Åhman | 2023-01-24 19:52

1. Kontaktuppgifter till dig som nominerar

Kontaktuppgifter till dig som nominerar

2. Nominering

Vem vill du nominera?
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 Mobiltelefonnummer
076-785 29 38

 Epost
henrik.carlson@ifkkungalv.se

 Namn (för- och efternamn)
Henrik Carlsson

Motivera varför just du vill nominera just den här personen/laget till årets 
idrottsstipendium

Jörgen Stjernström, vår klippa som tidigt varje lördag morgon, är vid Skarpe Nord för att ta emot 
barnen som är med i Skridskokul, i många år som ensam ledare. Så fort isen ligger på Skarpe 
Nord i november drar han igång och håller på tills isens läpper någon gång i mars. Jörgen har 
tagit hand om barnen i närmare 20 år och har sen tidigare varit målvakt i IFK Kungälvs A-lag. 
Jörgen har även hand om skolbarnen i 2;a klass som valt bandy som "prova-på-idrott" under 4 
lördagar i januari-frebruari. Den "träningen" sker också på lördagar men tiden 08.00-09.00, d v s 
före Skridskokul.

Jörgens entusiast, energi och glädje han sprider när han hjälper barnen att "skotta snö" med 
skridskorna, lär sej ramla samt åka ihoprullad som en köttbulle, ger en enastående gemenskap 
och glädje bland barn (3 år-8 år) och föräldrar.

Jörgen har också varit målvaktstränare för ungdomslagen där han berättat att en målvakt skall 
vara som "Bamse", d v s stor, stark och snäll, vilket i bandysammanhang betyder lugn, stabil och 
trygg. Får målvakten träning och resepekt växer man som både målvakt och människa och ger 
då också laget trygghet. Jag skulle vilja sticka ut hakan och säga att målvakten är lagets kugge 
och inte lika lätt att ersätta som en utespelare. Målet är att IFK:s målvakter skall känna den 
tryggheten och vara lagets ryggrad.

Utan Jörgen Stjernström hade vi inte fått så många barn, ca 50-tal varje säsong som vill lära sej 
att åka skridskor ! Han är outtröttligt varm och glad och älskar sina lördagssamligar. På www.
ifkkungalv.se finns det varje år en fin artikel om just skridskokul.

Kontaktuppgifter till tränare/ledare för den nominerade
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Här kan du bifoga filer, eller ladda upp annat som rör din nominering

    (954 KB)2023 Skridskokul.jpg
    (109 KB)Jörgen 2.jpg
    (1,46 MB)Jörgen 3.jpg
    (1,34 MB)Jörgen 4.jpg
    (618 KB)Jörgen 5.jpg

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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 Telefon
0733661550

 E-post till nominerad
tinanyth@gmail.com

 Representerar förening
Kungälvs Handbollsklubb

 Namn
Tina Nyth Persson

 Notifieringar
E-post

 E-postadress
mikael@kungalvhk.se

 Telefon
0708468500

 För- och efternamn
Mikael Bengtsson

Nominering idrottspriset 2023
Ärendenummer: #1957 | Inskickat av: Mikael Bengtsson | 2023-02-09 16:01

1. Uppgiftslämnare

Kontaktuppgifter till dig som nominerar

2. Nominering

Vem vill du nominera?
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Motivera varför just du vill nominera just den här personen till årets idrottspris

Med en lyhördhet och ett äkta intresse för människor är hon helt enkelt en fantastiks ledare som 
låter andra växa. Tina vågar släppa fram andras drivkrafter och idéer, låta andra gå före och har 
förmågan att se ett resultat även i motgång.

Tina har en fantastisk förmåga att inspirera, motivera och driva på vilket gör att barn och 
ungdomar känner sig sedda och utvecklas till inte bara handbollsspelare utan också goda 
medmänniskor. Genom att kombinera kunskap med en stor portion empati och omtanke om 
barn och ungdomar, tillika andra ledare, så är Tina mycket omtyckt av alla, och när man träffar 
spelare och ledare så är det otroligt många som säger att hon är den bästa ledare de någonsin 
haft.

Med sitt enorma engagemang kan hon få så gott som vilken grupp som helst att lyfta. Hon har en 
förmåga att se alla och identifiera vilka behov var och en har och är inte rädd att lyfta dem, ta tag 
i saker och se till att de blir gjort.

Hon är ödmjuk, engagerad och är väl värd en uppmuntran för sitt sätt att leda,ett föredöme med 
en ledarstil som vi vill lyfta, uppmuntra och sprida.
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Postadress: Kungälvs kommun, 442 81 Kungälv. Besöksadress: Ytterbyvägen 2, 442 30 Kungälv.
Telefon: 0303–23 80 00. E-post: kommun@kungalv.se

www.kungalv.se

Tjänsteskrivelse
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Dnr: XXXXXXX
Datum: 2023-03-28

Handläggarens namn
Katarina Vallström

2023-03-08

Stöd till RF SISU 2023-2025 (Dnr KS2022/2230-3)

Sammanfattning

RF SISU Västra Götaland är distriktets stödorganisation till idrottsrörelsen och idrottens
utbildningsorganisation.

Deras verksamhetsidé är att bedriva idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under
hela livet.

Deras värdegrund är glädje och gemenskap – demokrati och delaktighet – allas rätt att vara med –
rent spel.

Deras lokala idrotts- och utbildningskonsulenters uppgift är att organisera och genomföra
folkbildningsarbete som genomförs i samverkan med idrottsföreningarna. De ger också stöd i frågor
som rör lok-stöd, idrottslyftet, anläggningar, skatter och idrottsjuridik, Idrottonline, anabola steroider
med mera.

Kungälvs kommun samarbetar nära idrottskonsulent från RF SISU och kommunen stöttar årligen
RF SISU med stöd i form av pengar. Kontinuerliga möten och samverkan sker med idrottskonsulent
för att samverka, dialoga, genomföra projekt och ge stöd till varandra.

Ett förslag på överenskommelse från RF SISU har inkommit om ett långsiktigt samarbete mellan
kommunen och RF SISU. Förslaget som inkommit sträcker sig från 2023 – 2025.
Förvaltningen föreslår därför att kommunen tecknar ett IOP (idéburet offentligt partnerskap) med
IOP för ett långsiktigt samarbete.

Syftet med idéburna offentliga partnerskap (IOP) är att skapa ett långsiktigt hållbart Kungälv genom
att stärka samverkan mellan kommunen och den idéburna sektorn.

Förslag till beslut:

1. Förvaltningen ges i uppdrag att teckna offentligt partnerskap med RF SISU beträffande
utvecklings-, studie-, bildnings- och utbildningsinsatser för idrottsföreningarna i Kungälvs kommun.
2. RF SISU erhåller 180 000 kr från fritid plus 50 000 från folkhälsa (totalt 230 000 kr) 2023,
190 000 från fritid och 50 000 kronor från folkhälsa (totalt 240 000 kr) 2024 och 200 000 kronor från
fritid och 50 000 kronor från folkhälsa (totalt 250 000kr) 2025.
3. Partnerskapet gäller från 2023-01-01—2025-12-31.
4. Fritidskonsult ansvarar för uppföljningsmöte med idrottskonsulent från RF SISU kontinuerligt.

Juridisk bedömning

Stödet till RF SISU kan ses som ett kommunalt föreningsbidrag och bedöms utgöra en kommunal
angelägenhet enligt kommunallagen.
Kommunala föreningsbidrag till det ideella föreningslivet regleras ytterst sällan i speciallagstiftning.
Juridisk bedömning är att partnerskapet uppfyller fastställda kriterier kring idéburet offentligt
partnerskap
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Förvaltningens bedömning

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en partnerskapsrelation mellan den kommunala och den 
idéburna sektorn för att stötta en verksamhet som hanterar någon form av samhällsutmaning. I 
överenskommelsen bestäms vad partnerskapet gäller, vilken resurs respektive part ska bidra med, 
hur länge partnerskapet ska gälla och eventuella andra särskilda förutsättningar. 

Kungälvs kommun (KS2017/0307) har antagit en riktlinje för IOP. Enligt riktlinjen kan avtal ingås 
med idéburna organisationer, föreningar, kooperativ, sociala företag eller liknande, som bedrivs 
utan ekonomiskt vinstsyfte.

Bakgrund

RF SISU Västra Götaland är ett av Riksidrottsförbundets och SISU idrottsutbildarnas 19 regionala 
organisationer och Sveriges största distrikt med 20% av svensk idrott. RF SISUs uppdrag är att 
stödja, företräda, leda och samordna idrottsrörelsen i gemensamma frågor på region och lokal nivå 
samt verka för och bidra till idrottens utveckling genom folkbildning och utbildning i idrottsföreningar 
och specialidrottsdistriktsförbund. 

RF SISU tar årligen fram nyckeltal, statisk och goda exempel på genomförd verksamhet i regionens 
49 kommuner. Verksamheten beskrivs utifrån deras idrotts- och folkbildningsuppdrag. 

Verksamhet möjliggörs främst genom deras idrottskonsulenter som utvecklar, initierar och stödjer 
idrottsföreningarna i kommun men även genom Stöd och Service, som omfattar kompetens inom 
ekonomi, löner, juridik, kommunikation och administration. 

Inom idrottsrörelsen pågår ett omfattande förändringsarbete. RF SISU kallar det Strategi 2025. 
Förändringsarbetet ska framförallt leda till att fler ska vilja och kunna idrotta i förening – hela livet, 
med fokus på glädje och utveckling 
- En ny syn på träning och tävling
- Den moderna föreningen engagerar
- Inkluderande idrott för alla
- Jämlikhet för en framgångsrik idrott
- Ett stärkt ledarskap

Exempel på verksamhet i kommunen under 2022:
- Efter flera år av pandemi och dess effekter fick föreningarna nya bekymmer med kraftigt höjda 
elkostnader. Både Gullbringa GCC och Romelanda Ungdomsförening har fått bidrag för att sänka 
sina energikostnader och minska sina miljöavtryck.
- Hermansby IF har fått stöttning att finansiera en ny klubbstuga som ligger i anslutning till 
fotbollsplanen. 
- FC Komarken har fått stöd för att göra en satsning på Futsal, för att aktivera ungdomar som inte 
är engagerade i andra sysselsättningar. 
- Hålta IK har uppdaterat sin hemsida och skapat material för att skicka ut fysiskt i närområdet för 
att informera om deras breda verksamhet och skapa intresse för föreningen båda hos nya- och 
gamla medlemmar. 
- IK Kongahälla har genomfört en ledarutvecklingsdag för föreningens ungdoms- och 
organisationsledare. 

Partnerskapet med RF SISU Västra Götaland avser genomförande ovanstående inriktningar: 

Åtagande RF SISU:
- Inder tidsperioden 2023-01-01—2025-12-31 ha en idrottskonsulent som arbetar med 

kommunens idrottsföreningar
- Medverka och vara med på flertalet aktiviteter varje år, som exempelvis Idrottsrådet, 

Idrottskonferensen, möten kring samsynsavtalet och liknande.
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- Vara stödfunktion för föreningarna men även för kommunen i utmanande frågor som rör 
idrottsföreningarna. 

- Kontinuerligt ha uppföljningsmöten med kommunens fritidskonsulenter.
- Delta 1 ggr per år vid möte hos utskottet för bildning och lärande för att berätta om 

verksamheten i kommunen. 

Arbeta med följande fokusområden 2023–2025:
1. Den moderna föreningen engagerar
Öka attraktionskraften för att få fler att idrotta och vara med i föreningsliv, med särskilt inriktning på 
att behålla eller nå nya medlemmar i åldrarna 15-20 år.

2. Jämställdhet för en framgångsrik idrott
Förändra strukturer och normer

3. Det stärkta ledarskapet
Nå och utbilda ledare, med fokus på unga ledare. 

4. En inkluderande idrott för alla
Verka för att nyanlända Kungälvsbor inkluderas i föreningslivet. 
Genom riktade insatser minska utanförskap. 
Vara Idrottens röst i Nätverket Komarken och satsningen ett aktivt Kungälv. 

5. Ny syn på träning och tävling
Vara med och stötta föreningarnas samarbete mellan grupper och idrotter. 

6. Skapa förutsättningar för det ideella arbetet och möta den ökade kommersialiseringen
Utveckling och stöttning av föreningsarrangemang och evenemang

7. Hållbar idrott
Deltagande part i folkhälsorollen, idrott- och motionsaktiviteter för äldre.

8. Tillgänglig för idrott
Fortsatt arbete med samsynsavtalet

9. Politisk påverkan för bättre förutsättningar och fler anläggningar
 Delta i/eller anordna workshops mm. 

Kungälvs kommuns åtagande:
- Sammankalla till uppföljningsmöten
- Erbjuda kontorsplats till RF SISU idrottskonsulent 
- Säkerställa kontaktvägar och samverkan internt i organisationen samt med föreningar
- Utbetala stöd under första kvartalet
- Bjuda in RF SISU idrottskonsulent till möten, konferenser samt andra möten/arrangemang. 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet bedöms som särskilt relevant utifrån följande strategiska mål: 
- Ge goda förutsättningar för ett livslångt lärande.
- Ge möjlighet till en aktiv fritid för alla åldrar.
- Alla medborgare ska ha möjlighet att delta i ett riktigt och aktivt kulturliv. 
- Medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen. 
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Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Målen i Agenda 2030 handlar om att försöka skapa anständiga samt hållbara levnadsförhållande 
och levnadsvillkor för världens alla människor. Ärendet har särskilt bedömts särskilt utifrån följande 
mål:  

- Mål 1. Ingen fattigdom
- Mål 3. God hälsa och välbefinnande
- Mål 4. God utbildning för alla
- Mål 10. Minskad ojämlikhet

Mål 16. Fredliga och inkluderande samhällen 

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Ärendet bedöms från följande politiska styrdokument: 
- Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap, KS2017/0307
- Program social hållbarhet – ökat innanförskap, KS2019/0202
- Social översiktsplan – plan kring ökat innanförskap 2027, KS2019/1500
- Idrottspolitiskt program, KS2018/1043
- Idrottspolitisk plan KS2022/1415

Programmet Social hållbarhet – ökat innanförskap är ett långsiktigt och visionärt dokument, med 
fokus på vad Kungälvs kommun ska uppnå kring ökad social hållbarhet och innanförskap. Under 
områdena tidiga insatser och hälsa lyfts barn och ungdomars goda levnadsvanor och ökad fysisk 
aktivitet fram som särskilt prioriterat. I underliggande social översiktsplan sker olika konkretiseringar 
hur Kungälvs kommun ska skapa ökade förutsättningar kring fysisk aktivitet bland barn- och 
ungdomar.

Idrottspolitiska programmets syfte är att utveckla idrotten genom samverkan mellan idrotten, 
kommunen och näringslivet. I underliggande idrottspolitisk plan betonas särskilt: 

- Fortsatt och utvecklat arbete mellan Fritid – Folkhälsa - RF SISU kring möjligheter till stöd och 
satsningar. 

- I samverkan med RF SISU stötta föreningar i värdegrundsarbetet och inkludera styrelsen, 
ledare, aktiva och övriga föreningsmedlemmar. 

- Hålla samsynsavtalet mellan föreningarna levande och skapa dialog och möjliggörande för 
föreningarna och de aktiva. 

- Utveckla och skapa möjligheter att börja med en idrott i senare år samt hitta andra former för 
att fortsätta vara aktiv i idrott genom hela livet. Att kunna delta i föreningslivet utan fokus på 
resultat och prestation. 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar att barn från fem år ska ägna sig åt måttlig till 
hög fysisk aktivitet minst 60 minuter per dag. Enligt nationella Pep-rapporten 2021 är det bara två 
av tio barn och ungdomar (4 - 17 år) i Sverige som når den rekommenderade mängden fysisk 
aktivitet. Liknande tendenser kan ses i LUPP-rapporten från 2020.   

LUPP-rapporten visar även att drygt 60 procent av åk8-eleverna är medlem i en förening, killarna i 
lite mindre utsträckning än tjejerna. Jämfört med undersökningen från 2013 är andelen bland 
killarna betydligt lägre. Resultaten synliggör också skillnader i föreningsdeltagande mellan 
geografiska områden.

Bedömningen ur ett medborgar- och brukarperspektiv är att RF SISU fyller en viktig funktion för att 
öka den viktiga fysiska aktiviteten bland barn och ungdomar i Kungälvs kommun genom att stötta 
föreningarna, betala ut stöd via utbildningsinsatser samt utbildning av ledare och ökad 
bildningsnivå inom idrottsföreningarna. 
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Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Behovet av att öka barn- och ungdomars fysisk aktivitet är något som framkommit återkommande i 
dialogen med exempelvis skolhälsovården, rektorer och idrottslärare. Bedömningen är RF SISU på 
lång sikt kan stimulera barn- och ungdomars möjligheter till meningsfull fritid. 

Ekonomisk bedömning
Ett idéburet offentligt partnerskap med RF SISU finansieras inom ram. 

2023 erhåller RF SISU 180 000 kr från Fritid och 50 000 kr från Folkhälsa. Totalt: 230 000 kr.
2024 erhåller RF SISU 190 000 kr från Fritid och 50 000 kr från Folkhälsa. Totalt 240 000 kr. 
2025 erhåller RF SISU 200 000 kr från Fritid och 50 000 kr från Folkhälsa. Totalt 250 000 kr. 

Förslag till beslut
1. Förvaltningen ges i uppdrag att teckna offentligt partnerskap med RF SISU 
beträffande utvecklings-, studie-, bildnings- och utbildningsinsatser för 
idrottsföreningarna i Kungälvs kommun. 
2. RF SISU erhåller 180 000 kr från fritid plus 50 000 från folkhälsa (totalt 230 000 
kr) 2023, 190 000 från fritid och 50 000 kronor från folkhälsa (totalt 240 000 kr) 2024 
och 200 000 kronor från fritid och 50 000 kronor från folkhälsa (totalt 250 000kr) 
2025.
3. Partnerskapet gäller från 2023-01-01—2025-12-31.
4. Fritidskonsult ansvarar för uppföljningsmöte med idrottskonsulent från RF SISU 
kontinuerligt. 

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

Expedieras till: Katarina Vallström 

För kännedom till:
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KUNGÄLV
IDROTTEN I 

För mer information: www.rfsisu.se/vastragotaland
Följ oss i sociala medier: /rfsisuvg

EXEMPEL PÅ VERKSAMHET I KOMMUNEN UNDER ÅRET

Hållbar utveckling
Efter flera år av pandemi och dess effekter, fick 
föreningarna nya bekymmer med kraftigt höjda 
elkostnader för sina egna anläggningar. Både 
Gullbringa Golf och Country Club och Romelanda 
Ungdomsförening har fått bidrag för att sänka sina 
energikostnader och minska sina miljö - avtryck. 

Hermansby IF Har fått stöttning till att finansiera 
en ny klubbstuga då fotbollsplanen har fått ny plats 
och barn och ungdomar ska slippa korsa en 
trafikerad väg.

Utbildning
Glädjande är att utbildningsintresset bland 
föreningarna i kommunen är stort och olika 
satsningar på trygga idrottsmiljöer har genom-
förts. IK Kongahälla genomförde en ledarut-
vecklingsdag med föreningens ungdoms- och 
organisationsledare.

Inkludering och återstartsstöd
Många av de projekt som föreningarna i 
Kungälv gjort under året har handlat om att 
bibehålla och utveckla verksamheten för sina 
befintliga medlemmar och därigenom även 
locka nya. Exempelvis har Fotball Club 
Komarken gjort en satsning på Futsal för att 
aktivera ungdomar som inte är engagerade i 
andra fritidssysselsättningar. 

Hålta IK uppdaterar hemsida och har skapat ett 
material för att fysiskt skicka ut i närområdet 
för att informera om sin breda verksamhet och 
skapa intresse både hos nya och gamla 
medlemmar.

RF-SISU VÄSTRA GÖTALAND är ett av Riksidrottsförbundet 
och SISU Idrottsutbildarnas 19 regionala organisationer och 
Sveriges största distrikt med 20% av svensk idrott. Vårt uppdrag 
är att stödja, företräda, leda och samordna idrottsrörelsen i 
gemensamma frågor på regional och lokal nivå samt verka för 
och bidra till idrottens utveckling genom folkbildning och 
utbildning i idrottsföreningar och specialidrottsdistriktsförbund.

RF-SISU VÄSTRA GÖTALAND tar årligen fram nyckeltal, 
statistik och goda exempel på genomförd verksamhet i våra 
49 kommuner. Verksamheten beskrivs utifrån vårt idrotts- och 
folkbildningsuppdrag.

Verksamheten möjliggörs främst via våra idrottskonsulenter som 
utvecklar, initierar och stödjer idrottsföreningarna i kommunen, 
men även via Stöd och service som omfattar kompetens inom 
ekonomi, löner, juridik, kommunikation och administration.

SVENSK IDROTT FÖRÄNDRAS
Inom idrottsrörelsen pågår ett omfattande 
förändringsarbete. Vi kallar det Strategi 
2025. Förändringsarbetet ska framförallt 
leda till att fler ska vilja och kunna idrotta i 
förening – hela livet, med fokus på glädje 
och utveckling. 

Till vår hjälp har vi fem utvecklingsresor: 
1. En ny syn på träning och tävling
2. Den moderna föreningen engagerar
3. Inkluderande idrott för alla
4. Jämställdhet för en framgångsrik idrott
5. Ett stärkt ledarskap

Vår övergripande verksamhet beskrivs i vår 
regionala verksamhetsberättelse 2022.
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IDROTTEN I SIFFROR
Kungälv

KONTAKTUPPGIFTER IDROTTSKONSULENT I KOMMUNEN 

RF-SISU VÄSTRA GÖTALAND 
Mejerigatan 1, 412 76 GÖTEBORG   
E-post: vastragotaland@rfsisu.se
Hemsida: www.rfsisu.se/vastragotaland

KOMMUNFAKTA
Befolkning: 48 915

Idrottsföreningar: 71

Antal idrotter: 41

Föreningsmedlemskap: 14 200

Ideella ledare: 1 562

Värde ideellt arbete i kronor: 62 480 000

O
rig

in
al

: I
ng

el
a 

G
us

ta
vs

so
n,

 R
F-

SI
SU

 V
äs

tra
 G

öt
al

an
d 

Fo
to

: B
ild

by
rå

n

FOLKBILDNING/UTBILDNINGSVERKSAMHET
Samverkande idrottsföreningar: 25 

Utbildningstimmar: 14 201

Utveckling-/processarbeten: 0 

Deltagare i lärgrupp, kurs och processarbete: 10 187

Fördelningen mellan tjejer/kvinnor och pojkar/män 6 559 / 3 628

STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD - LOK-STÖD
Idrottsföreningar som sökt statligt LOK-stöd 2021: 44

Antal deltagartillfällen per år: 286 068

RESURSER TILL FÖRENINGSLIVET I KOMMUNEN
Ekonomi  - Omsättning kronor
Folkbildningsresurs* 306 405
Idrottsmedel* 205 694
Anläggningsstöd 800 000
LOK-stöd (år 2021) 2 620 397
Totalt: 3 932 496 

Utöver ovanstående medel tillkommer kostnader för personal. 
*Folkbildningsresurs och Idrottsmedel styrs av den enskilda föreningen och dess medlemmar i samråd med den lokala idrotts-
konsulenten. I summan för Idrottsmedel ingår: 
Projektstöd IF barn och ungdom, inkludering av underrepresenterade grupper eller att skapa trygga och hållbara utvecklingsmiljöer. 
Projektstöd IF Återstart 2, stimulera till uppstart av verksamhet efter coronapandemins effekter för särskilt utsatta föreningar. 
Projektstöd IF idrott 65+, utveckling av befintlig eller uppstart av ny verksamhet för målgruppen. 

Lennart Hallgren
E-post: lennart.hallgren@rfsisu.se
Telefon: 070-926 58 20

Ewa Widell
E-post: ewa.widell@rfsisu.se
Telefon: 070-926 58 21
Ny idrottskonsulent fr o m 1 feb 2023

Rebecka Johansson
Slutat nov 2022

Johanna Forsman
E-post: johanna.forsman@rfsisu.se
Telefon: 070-926 58 33

Adress: Mejerigatan 1, 412 76 GÖTEBORG
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Dnr: XXXXXXX
Datum: 2023-03-28

Handläggarens namn
Katarina Trampush

2023-03-13

Svar på remiss från Skolinspektionen om godkännande som
huvudman för en utökning av en befintlig fristående
gymnasieskola vid DBGY Kungsbacka i Kungsbacka kommun
(Dnr KS2023/0442-2)

Sammanfattning

En ansökan från DBGY Kronan AB om en utökning vid DBGY Kungsbacka i Kungsbacka kommun
med start läsåret 2024/2025 har inkommit till Skolinspektionen. Kungälvs
kommun har till senast 5 maj 2023 möjlighet att yttra sig över ansökan. Vid fullt utbyggd
verksamhet planerar DBGY Kungsbacka att ha utökat med totalt 36 platser på
Vård- och omsorgsprogrammet.

Utifrån intresset för programmet i stort och behovet av antal platser framöver föreslår förvaltningen
att ansökan gällande utökning av Vård- och omsorgsprogrammet avslås.

Juridisk bedömning

Av kommunstyrelsens delegationsordning (F3) framgår att utskott för Bildning och lärande
har delegation för beslut som rör yttranden till Skolinspektionen så länge yttrandena inte
gäller enskild elev. Kommunens yttranden är viktiga underlag för att Skolinspektionen ska
kunna bedöma om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga
negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av den kommunala verksamheten.

Av 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) framgår att enskilda kan ansöka om godkännande för att
starta fristående verksamhet. Godkännande ska lämnas om den enskilde:

1. genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för
verksamheten,

2. har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten, och

3. i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen.

Utöver dessa krav ska utbildningen inte innebära påtagliga negativa följder på lång sikt för
eleverna eller offentlig skolverksamhet. Påtagligt negativa följder för eleverna avses i förarbete
bland annat att kommunen skulle tvingas lägga ner en skola och att detta skulle innebära att
eleverna får avsevärt längre till närmsta skola. Etableringen kan även i vissa fall leda till
ökade kostnader för kommunen till följd av att kommunens egen skolverksamhet bedrivs
mindre kostnadseffektivt vilket minskar resurserna för övriga elever.

Förvaltningens bedömning

Bakgrund
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DBGY Kronan AB har hos Skolinspektionen ansökt om en utökning av antalet platser vid DBGY 
Kungsbacka i Kungsbacka kommun. Vid fullt utbyggd verksamhet planerar skolan att ha utökat 
med 36 platser på Vård- och omsorgsprogrammet till 2026. 

Skolinspektionen har gett Kungälvs kommun tillfälle att yttra sig över ansökan senast den 5
maj 2023. Kommunens yttrande ska i första hand innehålla en beskrivning av
friskoleetableringens ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser för
kommunens skolväsende. Beskrivningen ska avse vilka konsekvenser som etableringen kan
medföra på sikt, cirka fem-sex år från och med start. Utöver detta ska yttrandet innehålla
följande information:

1. En befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren (år 2023–2028).

2. En sammanställning över antalet kommunala och fristående gymnasieskolor i kommunen
som idag erbjuder nedanstående program och inriktningar:
Vård-och omsorgsprogrammet

3. Uppgift om antalet befintliga utbildningsplatser på respektive sökt program och inriktning
(se ovan) vid kommunala respektive fristående gymnasieskolor i kommunen.

4. Uppgift om kommunen avser att erbjuda sökta program och inriktningar läsåret 2023/2024
samt om möjligt läsåret 2024/2025.

5. Om kommunen inte erbjuder sökta program och inriktningar läsåret 2023/2024 behöver ni
redogöra för vilka närliggande kommuner som erbjuder sökta program och inriktningar.

Uppgifterna redovisas i bilaga 1-2.

Bedömning

Vård- och omsorgsprogrammet 
Av Göteborgsregionens rapport ”Gymnasial utbildning i Göteborgsregionen 2022” framgår
att det vid reservantagningen 2022 fanns 253 platser vid Vård- och omsorgsprogrammet
inom Göteborgsregionen, varav 181 på kommunala skolor och 72 på fristående skolor.
Mellan åren 2018–2022 har antalet platser blivit 36 färre, vilket motsvarar en minskning med
12 procent. Antalet behöriga sökande har under samma tid blivit 39 färre, vilket motsvarar
en minskning med 20 procent. Antalet antagna har under samma tid minskat från 240 till
198, vilket motsvarar en minskning med 17.5 procent.

Göteborgsregionen har beräknat ett framskrivet värde på hur många elever som kommer antas på
Vård- och omsorgsprogrammet t.o.m 2031. En ökning med 15 fler antagna elever beräknas.
Det innebär att enligt dagens dimensionering skulle antalet platser kunna minskas med 40 stycken, 
förutsatt att söktrycket ligger kvar på samma nivå som 2022, dvs. 1.7 procent av andel antagna 
elever nationellt. En utökning av antalet platser på en utbildning med lågt söktryck riskerar att dela 
upp elevunderlaget så att ingen av skolenheterna når upp till tillräcklig mängd elever på 
programmet, vilket kan riskera båda programmens överlevnad på sina skolenheter. Utifrån 
nuvarande befolkningsprognos och efterfrågan av programmet bedömer förvaltningen att den 
föreslagna utökningen av Vård- och omsorgsprogrammet på DBGY Kungsbacka avslås.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet har koppling till kommunfullmäktiges första strategiska mål ”Att ge goda
förutsättningar för livslångt lärande”. En utökning av antalet platser ger fler elever
möjlighet att välja en utbildning som motsvarar deras behov. En överdimensionering av
antalet platser kan däremot innebära att befintliga utbildningar behöver läggas ner pga. otillräckligt 
elevantal, vilket kan leda till att elever på aktuella skolor får sämre förutsättningar för det livslånga 
lärandet. 



35/23 Svar på remiss från Skolinspektionen om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående  gymnasieskola vid DBGY Kungsbacka i Kungsbacka kommun - KS2023/0442-2 Svar på remiss från Skolinspektionen om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående  gymnasieskola vid DBGY Kungsbacka i Kungsbacka kommun : Svar på remiss från Skolinspektionen om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående  gymnasieskola vid DBGY Kungsbacka i Kungsbacka kommun

3 (4)

Ärendet har även koppling till kommunfullmäktiges andra strategiska mål ”En trygg omsorg med 
valmöjligheter genom hela livet”. För att kunna stå för trygg omsorg där den personliga integriteten 
värnas och medborgaren har valmöjligheter krävs att det finns tillräckligt med utbildad personal 
inom vård och omsorg. En utökning av antalet platser på Vård- och omsorgsprogrammet kan 
medföra större möjlighet för elever att välja programmet och senare arbeta inom vård och omsorg. 
Samtidigt kan en överdimensionering av antalet platser innebära en risk för befintliga platser vilka 
kan komma att behöva läggas ner, vilket i sin tur skapar färre tillfällen för elever att välja 
programmet och senare arbeta för en bättre vård och omsorg i kommunen.  

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Ärendet har koppling till det fjärde målet i Agenda 2030, ”God utbildning för alla”, och mer specifikt 
till delmål 4.1 ”Avgiftsfri- och likvärdig grundskole- och gymnasieutbildning av god kvalitet”. Genom 
att utöka antalet platser på en gymnasieutbildning med hög efterfrågan ges fler elever möjlighet till 
önskad utbildning och därmed en mer likvärdig utbildning av god kvalitét. En utökning av antalet 
huvudmän för en utbildning där efterfrågan dock har sjunkit kan i stället medföra att befintliga 
utbildningar riskerar att läggas ner pga. att elevantalet inte är tillräckligt. Detta skulle i stället minska 
likvärdigheten och kvalitén på utbildningen för de elever som i sådant fall tvingas att byta skola. 

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Ärendet har koppling till styrdokumentet ”Social översiktsplan – plan kring ökat
innanförskap 2027” (KS2019/1500). I kapitel 10 ”Utbildning” ska förvaltningen tillgodose
en trygg och utvecklande lärmiljö. En utökning av antalet platser i en närliggande
kommun med ett program med lågt söktryck riskerar att dela upp elevunderlaget så att det
befintliga programmet i Kungälvs kommun riskerar att inte kunna starta upp. Detta
minskar tryggheten eftersom det uppstår osäkerhet och ovisshet hos eleverna gällande om de får 
läsa programmet de önskat eller inte. 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
En utökning av antalet platser och därmed en ökad konkurrens på Vård- och omsorgsprogrammet 
kan å ena sidan leda till fler valmöjligheter vilket ökar likvärdigheten på utbildningen för eleverna i 
kommunen, å andra sidan kan befintliga utbildningar och skolenheter behöva avvecklas pga. 
otillräckligt elevantal. En avveckling av utbildningen på befintliga skolenheter drabbar i första hand 
befintliga elever vilka kan komma att tvingas byta skola. Att byta skola mitt under utbildningen kan i 
sin tur medföra brist på kontinuitet vilket kan drabba prestation, betyg och bedömning. I värsta fall 
kan det även leda till förlängd gymnasieutbildning eftersom det kan ta längre tid att avsluta 
utbildningen under sådana förhållanden. I dessa fall skulle det även innebära extra kostnader för 
kommunen.  

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
En utökning av antal platser på Vård- och omsorgsprogrammet som inte motsvarar elevernas 
efterfrågan kan innebära att befintliga utbildningar tvingas stänga pga. otillräckligt elevantal. Som 
en konsekvens kommer en omställning av lokaler och personal för berörda organisationer behöva 
göras. En omorganisering av lokaler och personal kan komma att få negativa konsekvenser för 
både arbetsmiljö och arbetsbelastning eftersom det upphäver kontinuiteten och tryggheten med en 
bestående arbetsplats.  

Ekonomisk bedömning
I den senaste befolkningsprognosen beräknas antalet ungdomar i åldrarna 16–20 inom 
Göteborgsregionen öka med 10 000st fram till 2031 jämfört med 2021. I Kungälvs kommun specifikt 
förväntas antalet 16-åringar de närmsta 5 åren öka med högst 54st. En ökning av antalet elever 
ställer krav på en utökning av antalet gymnasieplatser. Hur många platser som kommer behövas 
på varje program är dock svårt att förutse.
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Både kommunala och fristående skolor kommer att behöva anpassa sina organisationer utifrån
hur behovet ser ut och utvecklas. Varje tillkommande plats som inte motsvarar elevernas behov 
innebär en omställning av lokaler och personal för berörda organisationer. Det innebär också att de 
ekonomiska medel som bidragit till etablering av befintliga fristående skolor inte utnyttjas fullt ut. En 
utökning av ett program med låg efterfrågan bör därför försiktigt övervägas innan ett eventuellt 
godkännande eftersom etableringen i vissa fall kan leda till ökade kostnader för kommunen till följd 
av att kommunens egen skolverksamhet bedrivs mindre kostnadseffektivt, vilket minskar 
resurserna för övriga elever.

Förslag till beslut
Yttrandet godkänns som kommunens svar på Skolinspektionens remiss gällande en 
utökning av den befintliga fristående gymnasieskolan DBGY Kungsbacka i Kungsbacka 
kommun. 

Dennis Reinhold Amela Filipovic
Sektorchef Verksamhetschef

Expedieras till: tillstand@skolinspektionen.se

För kännedom till:
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Bilaga 1

Kungälvs kommuns befolkningsprognos

Åldersklass 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Antal 16-åringar 608 637 662 659 650 644

Expedieras till: 

tillstand@skolinspektionen.se
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Bilaga 2

Kommunala och fristående gymnasieskolor i 

kommunen som erbjuder det nationella vård- 

och omsorgsprogrammet

Antal befintliga 

utbildningsplatser

Avser kommunen 

erbjuda programmet 

2023/2024?

Avser kommunen 

erbjuda programmet 

2024/2025?

Mimers hus gymnasium (kommunal) 24 Ja Ja

Expedieras till: 

tillstand@skolinspektionen.se



36/23 Information från sektorchef, lägesrapport -   :

Denna behandling '36/23 Information från sektorchef, lägesrapport' har inget tjänsteutlåtande.



37/23 Ekonomi, avvikelser och måluppföljning -   :

Denna behandling '37/23 Ekonomi, avvikelser och måluppföljning' har inget tjänsteutlåtande.



38/23 Volymer -   :

Denna behandling '38/23 Volymer' har inget tjänsteutlåtande.



39/23 Skolpliktsbevakning -   :

Denna behandling '39/23 Skolpliktsbevakning' har inget tjänsteutlåtande.



40/23 Önska skola inför förskoleklass och årskurs 7 2023/24 (info) -   :

Denna behandling '40/23 Önska skola inför förskoleklass och årskurs 7 2023/24 (info)' har inget tjänsteutlåtande.
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Dnr: XXXXXXX
Datum: 2023-03-28

Handläggarens namn
Johanna Embretsén

2023-03-17

Svar till Skolinspektionen i ärende 2022:6207 gällande
Trekungagymnasiet (Dnr KS2022/1381-9)

Sammanfattning

Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning vid gymnasiesärskolan Trekungagymnasiet.
Skolinspektionen besökte skolan den 20 och 21 september 2022 och höll digitala intervjuer den 22
och 28 september 2022.

Granskningen omfattade fem områden: Rektorns ledarskap, Undervisning, Social gemenskap aktivt
deltagande och trygghet, Bedömning och betyg och Huvudmannens styrning och stöd.

Skolinspektionen fann i beslut den 30 november 2022 följande utvecklingsområden inom två av de
granskade områdena.

Bedömning och betyg:  Lärarna behöver utveckla samverkan kring bedömning, i syfte att utveckla
likvärdighet, bedömarkompetens och samsyn i frågor som rör bedömning.

Huvudmannens styrning och stöd:  Huvudmannen behöver utveckla arbetet för att underlätta och
gynna kontakter med omgivande samhälle, och bidra till arbetet med att finna praktik- och APL
platser genom kommunens resurser och kontaktytor.

Huvudman för Trekungagymnasiet ska redovisa till Skolinspektionen vilka förbättringsåtgärder som
vidtagits utifrån identifierade utvecklingsområden och resultatet av dessa.

Vad gäller bedömning och betyg har skolan har gått igenom Skolinspektionens rapport med
personalen. De har även infört nytt begrepp, Bedömnings Kompetens Möte, BKM, som innebär en
serie möten kommande termin med fokusområden, i syfte att samverka kring bedömning och betyg.
Skolan har även köpt in material i ämnet till sina lärare och elever. Åtgärderna har nyligen inletts så
dessa har inte hunnit utvärderas ännu men ska göras bland annat inom ramen för skolans
systematiska kvalitetsarbete.

I fråga om huvudmannens styrning har Trekungagymnasiet inkluderas i olika dialogmöten som sker
bland annat mellan Sektor Bildning och lärande, övriga sektorer i kommunen samt med
näringslivet. Näringslivstrateg bjuds in till Studie- och yrkesvägledarnätverket för samverkan.
Trekungagymnasiet har även samverkan med Vuxenutbildningen, specifikt de yrkesinriktade
programmen. Dessa samverkansytor kommer att leda till utökade möjligheter att få praktik och APL
platser till elever på Trekungagymnasiet. Även dessa åtgärder har nyligen påbörjats och har inte
fullt ut kunnat utvärderas men ska ske genom det systematiska kvalitetsarbetet. Det är dock positivt
att det skapats kontaktytor vilket Trekungagymnasiet ska bygga vidare på.

Förvaltningen bedömer att det åtgärder som påbörjats och planeras kommer att leda till fler praktik
och APL platser för Trekungagymnasiets elever. Det åtgärder som skolan har gjort med stort fokus
på olika delar kring bedömning och betygsättning kommer att leda till likvärdiga bedömningar.
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Juridisk bedömning 
Huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i denna lag, 
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de bestämmelser för utbildningen som kan 
finnas i andra författningar (2 kap. 8 § skollagen [2021:800]).

Den vars verksamhet granskas ska på begäran av Statens skolinspektion lämna de upplysningar 
och tillhandahålla de handlingar och övrigt material som behövs för granskningen (26 kap. 22 § 
skollagen).

Förvaltningens bedömning
Skolinspektionen har under hösten 2022 inlett en regelbunden kvalitetsgranskning som rör 
verksamheten på gymnasiesärskolan Trekungagymnasiet. En kvalitetsgranskning ska belysa hur 
väl skolorna klarar sitt uppdrag att ge varje elev förutsättningar för att nå de nationella målen. 
Granskningen omfattade fem områden:

1) Rektorns ledarskap
2) Undervisning
3) Social gemenskap, aktivt deltagande och trygghet
4) Bedömning och betyg
5) Huvudmannens styrning och stöd

Skolinspektionen fann i beslut den 30 november 2022 med diarienummer 2022:6207, följande 
utvecklingsområden. 

Bedömning och betyg

Lärarna behöver utveckla samverkan kring bedömning, i syfte att utveckla likvärdighet, 
bedömarkompetens och samsyn i frågor som rör bedömning.  

Huvudmannens styrning och stöd 

Huvudmannen behöver utveckla arbetet för att underlätta och gynna kontakter med omgivande 
samhälle, och bidra till arbetet med att finna praktik- och APL platser genom kommunens resurser 
och kontaktytor.

Huvudman för Trekungagymnasiet ska senast den 28 april 2023 redovisa till Skolinspektionen vilka 
förbättringsåtgärder som vidtagits utifrån identifierade utvecklingsområden och resultatet av dessa 
åtgärder. Till beslutet har Skolinspektionen bifogat ett redovisningsformulär med frågor som de 
önskar få besvarat för varje utvecklingsområde. Utöver detta ska skolan redogöra för om och hur 
de informerat eleverna om Skolinspektionens beslut.

I fråga om samverkan kring bedömning har skolan initialt haft några eftermiddagar där 
Skolinspektionens beslut gåtts igenom. Skolan har även infört ett nytt mötesforum, BKM 
(Bedömnings Kompetens Möte) där frågor som rör bedömning, dokumentation, betygsättning mm 
diskuteras. Skolan har även köpt in stödmaterial kring kunskapsmål och bedömning. 

Huvudman har samordnat flera olika kontaktytor både inom kommunen men även tillsammans med 
näringslivet där Trekungagymnasiet numera deltar i syfte att det ska leda till fler praktik och APL 
platser. Det finns även ett samarbete med Vuxenutbildning där elever inom Vuxenutbildningen 
agerar som handledare för Trekungagymnasiets elever på praktik på arbetsplatser. Även 
näringslivutvecklare bjuds in till Studie- och yrkesvägledarnätverket för att ytterligare skapa 
kontakter med näringslivet.

Förvaltningen bedömer att de åtgärder som skolan har gjort med stort fokus på olika delar kring 
bedömning och betygsättning kommer att leda till likvärdiga bedömningar.  De åtgärder som 
påbörjats på huvudmannanivå och planeras kommer att leda till fler praktik och APL platser för 
Trekungagymnasiets elever. 
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Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet har koppling till kommunfullmäktiges strategiska mål om att ge goda förutsättningar för ett 
livslångt lärande. Det har även viss anknytning till kommunstyrelsens resultatmål ”Minskat 
utanförskap och bidragsberoende”, genom att elever ges möjlighet att knyta värdefulla kontakter i 
samhället som är till nytta efter avslutad skolgång och således möjlighet till att försörja sig själv och 
ingå i en social gemenskap.  

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Ärendet har anknytning till mål nr 4 ”God utbildning för alla” som syftar till att säkerställa en 
inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. Specifikt 
finns koppling till delmål 4.5 att Utrota diskriminering i utbildning för elever som har någon form av 
funktionsnedsättning. Det är viktigt att elever i gymnasiesärskolan får samma möjligheter till en 
fullgod utbildning utifrån sina förutsättningar.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Det finns inga specifika styrdokument som berörs. 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
En väl fungerande utbildning utifrån enskilda elevers förutsättningar är en viktig grund för att elever 
oavsett skolform får möjlighet att delta i samhället efter slutförd utbildning, vare sig de vill studera 
vidare eller arbeta. Inom detta är det av vikt att elevers bedömningar är likvärdiga och att de får 
möjlighet att knyta kontakter med arbetsmarknaden.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Åtgärderna innebär att Trekungagymnasiet ingår i dialoger och att skolans behov lyfts mer specifikt. 
Detta bedöms inte öka arbetsbelastningen i någon större utsträckning. Att lärare samverkar i 
bedömningar kan ses som kompetensutveckling. Förslagen bedöms inte innebära någon större 
ökning av arbetsbelastningen utan ingår redan i ordinarie uppgifter men där man vidgat 
samarbetsytorna.  

Ekonomisk bedömning
Åtgärderna bedöms inte innebära några ytterligare kostnader utan ryms inom befintliga resurser. 

Förslag till beslut
1. Svar till Skolinspektionen i ärende 2022:6207 gällande Trekungagymnasiet (Dnr 
KS2022/1381-9 samt bilaga Redovisning till Skolinspektionen i ärende 2022:6207 
gällande Trekungagymnasiet (Dnr KS2022/1381-9), godkänns som huvudmannens svar 
till Skolinspektionen. 
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  
.

Dennis Reinhold Amela Filipovic
Sektorchef Verksamhetschef
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Expedieras till: Skolinspektionen, dokument.goteborg@skolinspektionen.se 

För kännedom till: Verksamhetschef gymnasiet, rektor Trekungagymnasiet
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Redovisning till Skolinspektionen i ärende 2022:6207 gällande
Trekungagymnasiet (Dnr KS2022/1381-9)

Bakgrund
Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning vid gymnasiesärskolan
Trekungagymnasiet. Skolinspektionen besökte skolan den 20 och 21 september 2022 och
höll digitala intervjuer den 22 och 28 september 2022.

Granskningen omfattade fem områden:
1) Rektorns ledarskap
2) Undervisning
3) Social gemenskap, aktivt deltagande och trygghet
4) Bedömning och betyg
5) Huvudmannens styrning och stöd

Skolinspektionen fann i beslut den 30 november 2022 med diarienummer 2022:6207,
följande utvecklingsområden.

Bedömning och betyg

Lärarna behöver utveckla samverkan kring bedömning, i syfte att utveckla likvärdighet,
bedömarkompetens och samsyn i frågor som rör bedömning.

Huvudmannens styrning och stöd

Huvudmannen behöver utveckla arbetet för att underlätta och gynna kontakter med
omgivande samhälle, och bidra till arbetet med att finna praktik- och APL platser genom
kommunens resurser och kontaktytor.

Huvudman för Trekungagymnasiet ska senast den 28 april 2023 redovisa till
Skolinspektionen vilka förbättringsåtgärder som vidtagits utifrån identifierade
utvecklingsområden och resultatet av dessa åtgärder. Till beslutet har Skolinspektionen
bifogat ett redovisningsformulär med frågor som de önskar få besvarat för varje
utvecklingsområde. Utöver detta ska skolan redogöra för om och hur de informerat
eleverna om Skolinspektionens beslut.

1. Har skolan återkopplat Skolinspektionens beslut till eleverna och i så fall på
vilket sätt?

Rektor vid Trekungagymnasiet uppger följande. De elever som går på
gymnasiesärskolan har svårt att förstå för abstrakta begrepp såsom
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”kvalitetsgranskning”, ”Skolinspektion” eller ”åtgärder”. Då de brister som har påpekats 
inte direkt har med elevens vardag att göra har skolan valt att inte informera elever om 
detta. 

2. Utvecklingsområde: 
Lärarna behöver utveckla samverkan kring bedömning, i syfte att utveckla 
likvärdighet, bedömarkompetens och samsyn i frågor som rör bedömning.  

Redovisa vilka åtgärder som genomförts: 

Den 9 och 10 januari 2023 har skolan haft två skolövergripande eftermiddagar med 
fokus på Skolinspektionens rapport och beslut. Rektor och personal diskuterade 
specifikt de utvecklingsområden som har kommit fram och gick igenom relevanta 
styrdokument med tillhörande filmer. Därefter presenterades det en plan för arbetet 
med bedömning och betyg under våren och det introducerades ett nytt begrepp: 
Bedömnings Kompetens Möte, BKM. 

För att skapa mer likvärdighet och samsyn i bedömningsfrågor har skolan lagt upp en 
serie med sex stycken BKM möten. Personalen delades upp i tre olika kategorier: 
lärare och lärarassistenter på nationella programmet, lärare och lärarassistenter på 
individuella programmet och elevassistenter (nationella och individuella programmet 
ihop). Respektive grupp leds av rektor och förstelärare, specialpedagog och 
biträdande rektor. 

Se nedan för exempel på innehållet för mötena.

Plan för BKM (bedömningskompetensmöte) våren 2023 Nationella program
Måndagar kl. 15.15-16.30

6 februari Inledning och särskolans speciella 
förutsättningar och villkor

27 februari Formativ bedömning inför 
utvecklingssamtal

3 april Löpande bedömning och dokumentation

24 april Sambedömning

8 maj Inför betygssättning

22 maj Workshop inför betygssättning

Skolan har köpt in material till lärarna och eleverna kring kunskapsmål och bedömning. 
Materialet heter ”Mina kunskapsmål, gymnasiesärskolan, nationella/individuella 
programmens gemensamma ämnen utifrån läroplanen för gymnasiesärskolan 2022” 
och är utarbetat av Anita Bergkvist och Ann-Britt Boman från Isabergs förlag. 

Beskriv hur verksamhetens kvalitet utvecklats avseende utvecklingsområdet 
sedan åtgärderna vidtagits. 
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Skolan ser en ökad medvetenhet hos personalen om bedömning och betyg men det är 
för tidigt att se tydliga kvalitetsförbättringar i bedömningar och betyg då dessa sätts 
först vid terminsslut. 

Vilka utvärderingsmetoder har ni använt i er uppföljning?

Då detta är en pågående åtgärd har skolan inte gjort någon uppföljning ännu. Som en 
del av skolans systematiska kvalitetsarbete granskas detta år elevernas betyg och 
bedömning särskilt. Skolan kommer att analysera processens kvalité då. De kommer 
även att göra digitala medarbetarenkäter för att se hur medarbetarna har upplevt 
mötena, hur säkra de känner sig i betygsättning och bedömning och utfallet av 
utvecklingsarbetet. 

Beskriv eventuella ytterligare åtgärder som planeras. 

På höstterminen kommer skolan att fördjupa sig i hur lärarna kan förbättra sin 
långsiktiga kursplanering, sin tillhörande bedömningsdokumentation och den praktiska 
bedömningen i vardagen. Skolledningen kommer att genomföra lektionsbesök med 
fokus på just den praktiska formativa bedömningen.

3. Utvecklingsområde: 
Huvudmannen behöver utveckla arbetet för att underlätta och gynna kontakter 
med omgivande samhälle, och bidra till arbetet med att finna praktik- och APL 
platser genom kommunens resurser och kontaktytor.

Redovisa vilka åtgärder som genomförts:

Huvudmannen har genomfört flera åtgärder som redovisas nedan. Syftet med 
insatserna är att bidra till arbetet med att finna praktik- och APL platser genom 
kommunens resurser och kontaktytor.

 Samhällskontraktet är ett samverkansprojekt mellan Kungälvs kommun och olika 
företag och organisationer i kommunen, som går ut på att underlätta ett naturligt 
samarbete mellan olika aktörer i kommunen. Genom samhällskontraktet erbjuds 
möjlighet att hitta företag som vill göra skillnad och som skulle kunna erbjuda 
praktikmöjligheter för elever vars utbildning kräver praktik eller APL platser. 
Huvudmannen har genom sina kontaktytor skapat möjlighet för 
Trekungagymnasiets elever att via samhällskontrakten underlätta för att hitta nya 
APL platser. Representant för Trekungagymnasiet är numera inbjuden på 
regelbunden basis till de tillfällen där nya samhällskontrakt skrivs på i syfte att 
underlätta för skapandet av nya kontaktytor. 

 Dialogmöte mellan representanter från kommunen (Kompetenscentrum, 
näringslivsutvecklare, Trekungagymnasiet och IM programmet Mimers Hus 
gymnasium) och näringslivet i kommunen har ägt rum i syfte att underlätta för 
praktikplatser och APL platser. Syftet med mötet var att få till dialog både inom 
kommunen och bjuda in företag i Kungälv för att påbörja diskussioner kring vad 
som krävs för att fler företag ska kunna ta emot fler elever på praktik och vad 
kommunen kan göra för att underlätta i det arbetet. 

 Dialog- och planeringsmöte mellan sektor Bildning och lärande samt 
representanter från sektor Samhälle och utveckling har ägt rum i syfte att hitta 
strukturer för vidare samarbete kring APL platser på Trekungagymnasiet.  Aktuellt 
nu är att representant för Samhälle och utveckling ska lyfta detta med sina chefer 
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som i sin tur återkommer till verksamhetschef och rektor för vidare planering. Ett 
planeringsmöte är på gång nu.

 Dialogmöte ska hållas i april mellan sektorerna i kommunen i syfte är att underlätta 
och skapa former för praktik och APL platser, genom att kommunens verksamheter 
skapar förutsättningar för att erbjuda fler platser till eleverna i kommunen.

 Näringslivsutvecklare, vars uppgift är bland annat underlätta för att skapa kontakter 
mellan kommunal verksamhet och näringsliv, är inbjuden till SYV nätverket på 
regelbunden basis för att informera gruppen om vad som är på gång i kommunen 
och vilka aktiviteter som finns inplanerade med näringslivet. SYV gruppen kan 
därmed ta del av dessa och sprida informationen vidare i verksamheter. Tanken är 
också att näringslivsutvecklaren ska hjälpa till att skapa kontakter med näringslivet. 

 Samarbete mellan Trekungagymnasiet och Vuxenutbildningen pågår som har lett 
till att elever på programmet Hälsa, vård och omsorg vid Vuxenutbildningen och 
elever på Trekungagymnasiet har fått möjlighet att komma ut till arbetsplatser och 
göra praktik på äldreboenden eller hemtjänst i kommunen, där eleverna på 
Vuxenutbildningen agerat som handledare för eleverna från Trekungagymnasiet. 

 Huvudmannen har säkerställt så att lärare ges tid för arbete med APL och tid hos 
SYV finns i syfte att utveckla stödet gällande anskaffandet av APL platser. SYV har 
fått i uppdrag att vara länk mellan det som näringslivsutvecklare håller i kopplat till 
kontakter inom både kommunal verksamhet och näringslivet i kommunen.

Beskriv hur verksamhetens kvalitet utvecklats avseende utvecklingsområdet 
sedan åtgärderna vidtagits: 

I dagsläget är det för tidigt att utvärdera hur verksamhetens kvalitet har utvecklats då 
åtgärderna nyligen påbörjats. Huvudmannen kommer att följa upp och utvärdera hur 
det går och även se om eventuella nya insatser behövs.

Däremot kan man konstatera att kontaktytorna mellan Trekungagymnasiet och 
kommunens verksamheter samt näringslivet har ökat och huvudmannen fortsätter att 
bygga vidare på dessa. 

Samarbetet mellan Trekungagymnasiet och Vuxenutbildningen har utvärderats och 
huvudman har redan sett att samarbetet har bidragit till utveckling av arbetet med APL 
platser. Detta är något som vi fortsätter jobba vidare med för att bibehålla och 
systematisera det. 

Vilka utvärderingsmetoder har ni använt i er uppföljning? 

Den utvärderingsmetod som vi hittills använt oss av är dialog, då vi är en 
förhållandevis liten kommun och har möjlighet att föra direkt dialog. 

Vi kommer att fortsätta att följa upp arbetet med APL platser genom vårt systematiska 
kvalitetsarbete, som går ut på att både beskriva insatser, utvärdera och följa upp men 
även vid behov sätta in ytterligare åtgärder. Uppföljningen sker via skriftliga rapporter 
två gånger per år och därutöver kommer frågan följas upp via regelbundna dialoger 
mellan rektor och verksamhetschef som i sin tur säkerställer att huvudmannen tar del 
av både utvärderingar och åtgärder samt vilket resultat det ger. 

Utöver de inplanerade dialogerna pågår regelbundna avstämningar mellan rektor och 
verksamhetschef i syfte att säkerställa att de åtgärder som diskuterats och man 
kommit överens om i dialogerna blir genomförda, men även att verksamhetschefen 
genom sina kontakter i kommunen underlättar för verksamheten i denna process. 
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Beskriv eventuella ytterligare åtgärder som planeras:

 Översyn kring hur man ska organisera arbetet med samhällskontrakt fortsätter 
under 2023 i syfte att hitta ännu bättre former för att möjliggöra både praktikplatser 
och APL platser. 

 Fortsatt samarbete mellan sektor Bildning och lärande och sektor Samhälle och 
utveckling för att säkerställa APL platserna på Trekungagymnasiet. 

 Fortsatt planering för att kunna utveckla och systematisera samarbete kring APL 
platser mellan Trekungagymnasiet och Vuxenutbildningen. 

 Ett företagsregister med kontaktuppgifter för de olika företagen håller på och 
skapas i kommunen vars syfte är att underlätta kontaktskapande, något som 
kommer att komma alla skolor till del i Kungälvs kommun. 



42/23 Rapporter  -   :

Denna behandling '42/23 Rapporter ' har inget tjänsteutlåtande.



43/23 Övrigt -   :

Denna behandling '43/23 Övrigt' har inget tjänsteutlåtande.
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