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Bevis/Anslag 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Beredningen för bildning och lärande Sammanträdesdatum 2022-09-21 

    
Datum då anslag 
sätts upp 2022-09-30 

Datum då anslag tas 
ner 2022-10-24 

    
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 21 september 2022 kl. 16:00- 17:49 
  

Beslutande Ulrica Brogren (S) Ordförande 
 Matilda Jansson (L) Vice ordförande 
 Annica Börstell (SD)  
 Björn Hernius (M)  
 Per Garelius (KD)  
 Billy Kaldemark (S)  

 
 
Sekreterare 
  Paragraf  50-54 

 Annie Alsterholm  

   

Ordförande 
 

 

 Ulrica Brogren (S)  

   

Justerande   

 Matilda Jansson (L)  
 

Ej närvarande Erika Sjöblom (S)  
 Yvonne Norlén (C)  
 Lottie Lord (MP)  

 

 
  

Övriga deltagare   

 Dennis Reinhold §§50-52 Sektor bildning och lärande 



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2022-09-21 
Sida  2 (10) 

 
 

 BEREDNINGEN FÖR BILDNING OCH 
LÄRANDE 

 

Justeras sign 

 

 

Innehållsförteckning 

 

 

Val av justerare ................................................................................................................................................................ 3 
Tillkommande och utgående ärenden .......................................................................................................................... 4 
SKA-rapport .................................................................................................................................................................... 5 
Utvärdering och sammanfattning ................................................................................................................................. 7 
Övrigt .............................................................................................................................................................................. 10 

 

  



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2022-09-21 
Sida  3 (10) 

 
 

 BEREDNINGEN FÖR BILDNING OCH 
LÄRANDE 

 

Justeras sign 

 

§ 50/2022 

Val av justerare 

 
 Till justerare föreslås Matilda Jansson (L) 
 

Beslut 

            Till justerare utses Matilda Jansson (L) 
 

__________ 
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§ 51/2022 

Tillkommande och utgående ärenden 

 
 Inga tillkommande eller utgående ärenden. 
 

Beslut 

             Dagordningen fastställs 
 

__________ 
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 § 52/2022 

SKA-rapport 

 
 Dennis Reinhold, sektorchef Bildning och lärande informerar om följande: 
 

Arbetet med att ta fram en uppföljningsrapport 
- Vertikal dialog mellan rektor och verksamhetschef 
- Stödfrågor 
- Analysmodell och analysverktyg 
- Kvalitetsfunktionen arbetar med stödfrågor tillsammans med ett antal rektorer. 
- Utbildning rektorer i Stratsys 
- Workshop- rektorer 
- Ytterligare dialog med rektorer 
 
Systematiskt kvalitetsarbete 
 
Move- kommunens nya system för verksamhetsstyrning 

• Fyra delar av SKA/Move 
- Verksamhetsplan 
- Uppföljningsrapporter 
- Vertikala dialoger 
- Huvudmannens rapport 
 

• Uppföljningsrapport 1 

• Uppföljningsrapport 2 

• Analysfrågor  

• Analysmodell 
 

Huvudmannens rapport 1 SKA 
 

• Trygghet och studiero 

• Kränkande behandling och diskriminering 

• Inflytande och delaktighet 

• Ledning och stimulans, extra anpassningar, särskilt stöd och tidiga insatser 

• Elevhälsa 

• Frånvaro 

• Stödenheten 

• Avbrott vuxenutbildningen 

• Studie och yrkesvägledning 

• Övergångar och samverkan 

• Förskola 

• Statsbidrag 

• Strukturresurs 
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• Tilläggsresursen  
 
 Beredningen för dialog med Dennis Reinhold.  

Beslut 

              Informationen antecknas till protokollet 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 53/2022 

Utvärdering och sammanfattning 

 
Beredningen för dialog om mandatperioden och har sammanfattat beredningens 
arbete med följande text: 

”Beredningen för Bildning och lärandes uppdrag är att ansvara för övergripande långsiktiga 
frågor som rör det livslånga lärandet. Vi i beredningen har den politiska inriktningen om hur vi 
skapar bästa möjliga förutsättningar för en kunskapsskola med hög måluppfyllelse. 

Under mandatperioden har vi haft 35 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  

Policy för Kungälvs kommuns elevhälsa (ännu ej antagen) 

Vi har även 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.  
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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. 

 

Där efter 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. Den 

antogs av kommunfullmäktige 2022-06-30. 

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 poliskt 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 trotts 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. 

Under mandatperioden har vi haft flera byten på ledamöterna, det påverkar arbetet och 

gruppens dynamik har fått börja om från början när nya personer kommit. Vi har även under 
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mandatperioden haft några möten där det har varit få deltagare. Även detta påverkar det arbete 

som pågår i gruppen eftersom alla inte får samma information vid samma tillfälle. 

Trådar som behöver plockas upp nästa mandatperiod 

• Förskolan  

• Förskolans utemiljö 

• Grundsärskolan; vision om en samlad grundsärskola 

• Högstadiet miljö elever/personal 

• Gymnasieskolan 

• Komvux 

Under beredningsmötet 21/9–22 kom vi överens om att lämna vidare följande tips till 
den nya beredningen 

• Börja med att prata om vad uppdraget i beredningen gäller 

• Läs arbetsbeskrivningen noga 

• Allt arbete som görs i beredningen skall utgå från budgetmålen 

• Uppdatera alla ”gamla” styrdokument som tagits fram från föregående mandatperioder.” 

 

Beslut 

              Informationen antecknas till protokollet 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 54/2022 

Övrigt 

  
 Matilda Jansson (L) informerar om följande: 

• Kommande idrottskonferens - lördagen 28 oktober 

• Senaste idrottsrådet 
 

Ulrica Brogren (S) informerar om följande: 

• Senaste sammanträdet med Kulturrådet    

Beslut 

             Informationen antecknas till protokollet 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  

 
 
 


