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Justering har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Beredningen för bildning och lärande Sammanträdesdatum 2022-06-22 

    
Datum då anslag 
sätts upp 2022-06-28 

Datum då anslag tas 
ner 2022-07-20 

    
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, sammanträdesrum Fästningsholmen plan 4 

 Onsdagen 22 juni kl. 15:30-16:14 
  

Beslutande   
 Ulrica Brogren (S) Ordförande 
 Matilda Jansson (L) Vice ordförande 
 Erika Sjöblom (S)  
 Lottie Lord (MP)  
 Björn Hernius (M) §§44-47 
 Billy Kaldemark (S)  

 
 
Sekreterare 
  Paragraf  44-49 

 Annie Alsterholm  

   

Ordförande 
 

 

 Ulrica Brogren (S)  

   

Justerande   

 Matilda Jansson (L)  
 

Ej närvarande   
 Yvonne Norlén (C)  
 Per Garelius (KD)  
 Annica Börstell (SD)  
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§ 44/2022 

Val av justerare 

 
 Till justerare föreslås Matilda Jansson (L) 
 

Beslut 

            Till justerare utses Matilda Jansson (L) 
 

__________ 
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§ 45/2022 

Tillkommande och utgående ärenden 

 
 Inga tillkommande eller utgående ärenden. 
  

Beslut 

            Dagordningen fastställs  
 

__________ 
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 § 46/2022 

Reflektion 

 
 Beredningen för dialog om studiebesöket på Sparråsskolan.  

• Lokalerna 

• Personal 

• Helhet 

• Skolans storlek utifrån elevantal och nybyggnationer 
  

Beslut 

            Informationen antecknas till protokollet  
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 47/2022 

Beredningsskrivelse- Svar på uppdrag (Dnr KS2022/1299) 

Uppdraget: En politisk inriktning om hur vi skapar bästa möjliga förutsättningar för en 
kunskapsskola med hög måluppfyllelse. 

Beredningen för Bildning och lärandes uppdrag är att ansvara för övergripande långsiktiga 
frågor som rör det livslånga lärandet. Vi i beredningen arbetar med den politiska inriktningen 
om hur vi skapar bästa möjliga förutsättningar för en kunskapsskola med hög måluppfyllelse. 
 
Under mandatperioden har vi hittills haft 34 sammanträden och hunnit med många olika 
redovisningar från förvaltningen om olika ämnen gällande bildning och lärande. Vi har också 
varit på två studiebesök, där målet varit att få mer kunskap om hur ”verkligheten” fungerar så 
att vi har kunnat genomföra kloka beslut. 
 
Beredningen har arbetat fram fyra olika styrdokument som skall vara en del i att ge eleverna 
bästa möjliga förutsättningar för en bra kunskapsskola med hög måluppfyllelse.  
Dessa är: 
Digitaliseringspolicy för förskola och skola  
Policy för skolbibliotek för Kungälvs kommunala grundskolor 
Policy för Kungälvs kommuns kommunala grundskolors skolgårdar (ännu ej antagen) 
Policy för Kungälvs kommuns elevhälsa (ännu ej antagen) 
Vi har skickat en skrivelse till förvaltningen om – En tioårig grundskola.  
 
I skrivelsen ställde vi ett antal frågor gällande en tioårig grundskola.  
 
På beredningsmötet 2022-05-18 kom sektorchefen och gav vissa svar på våra frågor. Syftet 
med skrivelsen var att ta reda på hur kommunen arbetar med lärarnas fortsatta behörighet i en 
eventuell tio-årig grundskola. Frågorna låg i linje med vårt uppdrag att skapa så goda 
förutsättningar som möjligt för det livslånga lärandet. 
 
Vårt första arbete handlade om Digitalisering Förskola och skola i Kungälvs kommun. 
Policyn antogs av kommunfullmäktige 2021-04-15. 
Syftet med policyn digitalisering förskola och skola i Kungälvs kommun var att 
digitaliseringspolicy har en långsiktig ansats och inriktning som utgör vägledning för den IT- 
och digitaliseringsplan som förvaltningen inom sektor Bildning och lärande har gjort. 
Tillsammans strävar vi för en gemensam riktning som ytterst syftar till att alla elever ska 
utveckla sina digitala kompetenser som krävs för ett aktivt medborgarskap och framtida 
yrkesliv.  
Målsättningen är en likvärdig skola där alla elever är inkluderade avseende tillgång och digitalt 
användande, samt att den digitala kompetensen hos medarbetarna som arbetar i skolan fortsatt 
måste prioriteras och utvecklas.  
Beredningens långsiktiga vision är att uppnå en fullt ut likvärdig skola där eleverna når 
kunskapsmålen med stöd av digitaliseringens möjligheter med utgångspunkt i den nationella 
digitaliseringsstrategin. 
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Därefter arbetade vi med Policy för skolbibliotek för Kungälvs kommunala grundskolor. Den 
antogs av kommunfullmäktige 2022-05-12.  
Policy för skolbibliotek är en del av arbetet med beredningsuppdraget: Politisk inriktning om 
hur bästa möjliga förutsättningar skapas för en kunskapsskola med hög måluppfyllelse.  
Syftet med policyn är att skapa en gemensam riktning för utvecklingen av skolbiblioteken i 
kommunen. Policyn skall bidra till att öka likvärdigheten och kvalitativ 
skolbiblioteksverksamhet som gynnar alla elevers kunskapsinhämtning i Kungälvs kommunala 
skolor. 
 
Vi har också arbetat med Policy för Kungälvs kommuns kommunala grundskolors skolgårdar. 
Detta arbete påbörjades efter att vi haft en dialog med förvaltningen som efterfrågade av 
beredningen en inriktning och vision om hur skolgårdarna skall byggas vid nybyggnationer. 
  
Syftet med policyn är att skapa en gemensam riktning för utvecklingen av de kommunala 
grundskolornas skolgårdar. Policyn skall bidra till att öka likvärdigheten och kvalitén på våra 
grundskolors skolgårdar. De skall anpassas och vara likvärdiga och alla elever skall få 
rörelseutmaning utefter möjlighet och behov. Det innebär även att elever med minskad 
rörelseförmåga skall få möjlighet till fysisk aktivitet på de grundskolornas skolgårdar. 
   
Som avslut på bredningens arbete under mandatperioden har vi även skrivit en Policy för 
Kungälvs kommuns elevhälsa.  Syftet med policyn är att skapa en gemensam riktning för 
utvecklingen av elevhälsoarbetet i de kommunala skolorna i Kungälv. Policyn skall bidra till att 
öka likvärdigheten och kvalitativ elevhälsoarbete som gynnar alla elevers kunskapsinhämtning i 
Kungälvs kommunala skolor. Policy för elevhälsan i Kungälvs kommun är ett strategiskt 
styrdokument. Policyn tar utgångspunkt i de mål för elevhälsan och de formuleringar om 
verksamhet för barn och unga som presenteras i Elevhälsoplanen antagen av rektorsgruppen 
2020-04-30.  
 
Under mandatperioden har vi under viss tid inte kunnat träffats fysiskt utan haft en del digitala 
möten. Det har varit påfrestande att arbeta politiskt och inte kunnat ses. Vi har vid flera 
tillfällen haft digitala redovisningar från förvaltningen gällande de områden vi arbetat med. Att 
ha dialoger och öppna samtal genom det digitala är inte alltid det lättaste men trots detta har vi 
målvetet arbetat vidare och lyckats genomföra både möten och tagit flera viktiga beslut för att 
ge en politisk inriktning om hur vi skapar bästa möjliga förutsättningar för en kunskapsskola 
med hög måluppfyllelse. 

Beslutsunderlag 

Beredningsskrivelse- Svar på uppdrag 
Bilaga Politiskt uppdrag- Bildning och lärande 
 

Förslag till Kommunfullmäktige 

Svar på uppdraget: En politisk inriktning om hur vi skapar bästa möjliga 
förutsättningar för en kunskapsskola med hög måluppfyllelse antecknas till 
protokollet. 
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__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 48/2022 

Övriga frågor 

 
 
Ulrica Brogren (S) informerar om seminariet -Samtal skolan, kvalitet och likvärdighet, som 
hon deltagit på. 

•  Anordnat av Skolverket. 

• Satsning om kvalitet i förskolan och skolan 

• Kvalitetsdialoger med start i oktober 

• Med syfte att stärka den systematiska kvalitén 

• Mer info på Skolverket på:  
https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriterade-
omraden/styrning-och-ledarskap/okad-kvalitet-och-likvardighet-i-forskola-och-skola 

 
Studenten 

• Beredningen för dialog om sin tidigare medverkan på kommunens studentfirande. De 
diskuterar varför de inte var inbjudna i år och hur det blir framöver. 

 

Beslut 

            Informationen antecknas till protokollet.  
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 49/2022 

Nästa sammanträde 

 

• Beredningen för dialog om nästkommande sammanträde som äger rum i september, 
2022-09-21. 

• Besök från förvaltningen angående SKA-rapporten. 

• Inför nästa sammanträde kommer Ulrica Brogren (S) att skriva ihop en sammanställning 
om beredningens arbete under mandatperioden. 

• Ordinarie mötestid kl. 16:00-19:00 
 

Beslut 

             Informationen antecknas till protokollet 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  

 
 
 


