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Bevis/Anslag 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Beredningen för bildning och lärande Sammanträdesdatum 2021-11-17 

    
Datum då anslag 
sätts upp 2021-11-25 

Datum då anslag tas 
ner 2021-12-20 

    
Förvaringsplats för 
protokollet Kommunkansliet   

    
 

 BEREDNINGEN FÖR BILDNING OCH LÄRANDE 

 

ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv 

TELEFON 0303-23 80 00 vx 

FAX 0303-132 17  

E-POST kommun@kungalv.se 

HEMSIDA www.kungalv.se  

 

Plats och tid  Stadshuset plan 3, sammanträdesrum Hamnen 

 Onsdagen 17 november kl. 13:00-15:00 
  

Beslutande   
 Ulrica Brogren (S) Ordförande  
 Matilda Jansson (L) Vice ordförande 
 Erika Sjöblom (S)  
 Annica Börstell (SD)  
 Per Garelius (KD)  

 
 
Sekreterare 
  Paragraf 43–51 

 Annie Alsterholm  

   

Ordförande 
 

 

 Ulrica Brogren (S)  

   

Justerande   

 Matilda Jansson (L)  
 

Ej närvarande Billy Kaldemark (S)  
 Björn Hernius (M)  
 Lottie Lord (MP)  
 Yvonne Norlén (C)  
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§ 43/2021 

Val av justerare 

  
 Till justerare föreslås Matilda Jansson (L) 

Beslut 

            Till justerare utses Matilda Jansson (L) 
 

__________ 
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 § 44/2021 

Tillkommande och utgående ärenden 

  
Tillkommande ärende 
Ulrica Brogren (S):  Sammanfattning beredningsarbetet- Övriga frågor  

  

Beslut 

            Dagordningen fastställs 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 45/2021 
  

Avstämning grupparbeten 

 
Lag och ordning i skolan 
Annica Börstell (SD) rapporterar om gruppens arbete. Gruppen har varit i kontakt med 
lärarförbundet och räknar med att skicka ut skrivelsen till övriga i beredningen i januari.   
 
Beredningen för dialog om skrivelsen och dess innehåll. 

 

Beslut 

            Informationen antecknas till protokollet 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 46/2021 

Skolbiblioteksplan 

  
 Ordförande Ulrica Brogren (S) visar skolbiblioteksplanen som den ser ut hittills samt går 
igenom planen och de kommentarer som skrivits.  

  
 Beredningen för dialog om arbetet framåt, formuleringar och formalia.  

Ordförande Ulrica Brogren (S) och vice ordförande Matilda Jansson (L) planerar att gå 
igenom planen och sedan skicka ut den till övriga i beredningen.  
 
Beredningen för dialog om vilken plattform de ska använda sig av för att dela dokument med 
varandra.  

  

Beslut 

                                 Informationen antecknas till protokollet 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 47/2021 

LUPP 

  
Beredningen för dialog om arbetet med LUPPEN och om arbetsgruppens skrivelse. 

                     En diskussion förs om kopplingen till skolfrågor och demokratiområdet.  
 
Beredningen är överens om att jobba in LUPPEN i arbetet framåt, där det som finns skrivet  
kan vara underlag till olika frågeställningar i arbetet med skolfrågorna.  
 
En diskussion förs om att bjuda in demokratiberedningen och om arbetet  
framåt. Beredningen kommer fram till att försöka få till ett möte med demokratiberedningen 
om det finns tid.  

  

Beslut 

            Informationen antecknas till protokollet 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 48/2021 

Budgetmålet för bildning och lärande 

  
Ordförande Ulrica Brogren (S) informerar beredningen om dialogmötet hon haft med Dennis 
Reinhold, sektorchef för bildning och lärande. Frågan/ärendet är omhändertaget.  

Beslut 

             Informationen antecknas till protokollet  
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 49/2021 

Idrottsrådet 

Matilda Jansson (L) uppdaterar beredningen om senaste mötet med Idrottsrådet  

• Information från fritid 
- Oasen 
- Fontin  
- Badplatserna 
- LOK-stödet  

• Idrottskonferensen 

• Idrottsrådets syn på idrotten  
 

Beredningen för dialog om idrott kopplat till skolgårdsfrågan.  
  

Beslut 

            Informationen antecknas till protokollet 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 50/2021 

Mötestider 2022 

 
Ordförande Ulrica Brogren (S) frågar beredningen hur de ställer sig till att ändra mötestiden 
för 2022 till kl. 16:00-19:00. 
 
Beredningen för dialog och är överens om att ses kl. 16:00-19:00 under 2022. 
En diskussion förs även om alternativet att kunna delta via Teams för de som behöver. 

 
Planering för möten 2022 

• 19 Januari 
- Biblioteksplanen 
- Förvaltningen bjuds in angående framtidens skolgårdar/förskolegårdar. 

• 23 Februari  
- Lag och ordning i skolan. 
- Biblioteksplanen planeras vara klar. 
- Förvaltningens bjuds in angående framtidens lokaler.   

• 23 Mars 
- Preliminärt ändrat till torsdag 24/3.  
- Förvaltningen bjuds in angående 10-årig grundskola. 

• 27 April 
- Förvaltningen bjuds in angående elevhälsan  

• 18 Maj 
- Förvaltningen bjuds in angående Mentorsprogram och rektorsakademin 

• 22 Juni 
-  Avslut, summering. 

• 21 September  
-  Överlämning och tips till kommande beredning. 
 

Ordförande Ulrica Brogren (S) frågar beredningen hur de ställer sig till att byta 
sammanträdesdag i mars till 2022-03-24. 
Beredningen för dialog och är överens om att preliminärt ändra dagen i mars.  

  

Beslut 

            Informationen antecknas till protokollet  
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  

 



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2021-11-17 
Sida  11 (11) 

 
 

 BEREDNINGEN FÖR BILDNING OCH 
LÄRANDE 

 

Justeras sign 

 

 
 § 51/2021 

Övriga frågor 

 
 Sammanfattning- beredningsuppdraget 
  

Ordförande Ulrica Brogren (S) går igenom de strategiska målen för beredningen  
samt uppdraget.  
 
Beredningen för dialog om vad som tagits upp hittills och vad som behöver tas upp längre 
fram gällande följande: 

• Elevhälsan 

• Välutbildade lärare och skolledare 

• It 

• Läromedel och lokaler 

• Styrning av en omfattande organisation  

• Dialog med förvaltningen 
 
Ordförande Ulrica Brogren (S) redogör för hur tidsplanen och planeringen såg ut i maj månad.
  
Beredningen för dialog om arbetet med beredningens pågående uppdrag avseende: 

• Skolbiblioteksplanen 

• Lag och ordning i skolan 

• Skolgårdar 

• Tioårig grundskola 

• LUPP 
 
Beredningen för dialog om vilka från förvaltningen de önskar att bjuda in framöver.  

  

Beslut 

            Informationen antecknas till protokollet  
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  

 
 
 


