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§ 110/2019

Val av justerare
Till justerare föreslås Gun-Marie Daun (KD). Ordförande meddelar att protokollet justeras
måndagen 23 september klockan 10.00 på kommunkansliet.
Beslut
Till justerare utses Gun-Marie Daun (KD)
__________
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§ 111/2019

Tillkommande och utgående ärenden
Utgående ärende:
• Delårsrapport 2
Beslut
Föredragningslistan fastställs
__________
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§ 112/2019

Information från sektorchefen - sektor samhälle och utveckling
Anders Holm, sektorchef sektor samhälle och utveckling, har på förhand skickat ut skriftlig
lägesrapport för sektorn till ledamöterna.
Följande information delgavs:
• Rekryteringsläge
• Ekonomi
• Föreningsbokningar
• Kommande verksamhet – idrottskonferens på Nordiska Folkhögskolan 12
oktober samt anläggningsmöten med föreningar.
• Lägesrapport Sparråshallen
• Lägesrapport Ulvegärde förskola
Beslut
Informationen antecknas till protokollet
__________
Expedieras till
För kännedom till
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§ 113/2019

Information från måltidsservice
Anneli Thronsen, verksamhetschef område service, samt Annika Olsson, enhetschef
måltidsservice, informerar om:
• Organisation område service inom sektor samhälle och utveckling med 180
medarbetare.
• Produktionskök
- Thorildskolan största produktionsköket med cirka 5 500 portioner/dag
(egen servering 500 portioner). Dagligt utskick till 35 enheter (två
turer/dag).
- Ytterbyskolan 1200 portioner/dag (500 egen servering)
- Kärna skola 650 portioner om dagen (skickar till fyra förskolor i
närområdet)
- Sparråsskolan 294 portioner, integrerad skola och förskola.
- Karebyskolan 400 portioner, integrerad skola och förskola. Köket är
byggt efter flexibel modell vilket möjliggör utskick till fler enheter.
• Mottagningskök skola samt förskola
- 14 stycken inom skola med mattransport dagligen (vissa två gånger).
Huvudkomponent mottages och tillbehör lagas på plats. Flera kök
behövs anpassas för ökade volymer.
- Mimers Hus har ett mottagningskök. Serverar lunch till 1 500, mottar
tre leveranser med mat.
- 29 mottagningskök förskola. Huvudkomponent mottages och tillbehör
lagas på plats. Samarbete med förskolan, ”småkockar” i köket.
• Inköp livsmedel
- Ambition att köpa svenskt kött, fågel och mejeri i så hög utsträckning
som möjligt.
- Fisk är alltid MSC-märkt.
• Exempel på utmaningar:
- Svinn i mottagningskök
- Miljötransporter för lunchmåltider
- Produktionskök som behöver uppgraderas
- Nuvarande mottagningskök/matsalar är för små för dagens volymer
- Ökande behov av specialkost/anpassad kost
Beslut
Informationen antecknas till protokollet
__________
Expedieras till
För kännedom till
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§ 114/2019

Lokstöd till ungdomsföreningar, vårterminen 2019 (Dnr KS2019/1305)
Föreningar verksamma i Kungälvs kommun kan ansöka om lokalt aktivitetsstöd (lok-stöd) två
gånger per år, senast den 25 februari och senast den 25 augusti. Redovisning sker digitalt
genom systemet ”Aktivitetskort på nätet” (APN)” eller andra system som fungerar ihop med
detta. Totalt 49 barn- och ungdomsföreningar i Kungälvs kommun har ansökt om lokstöd för
aktiviteter utförda mellan 2019-01-01—2019-06-30.
Totalt genomfördes 14 286 stycken aktiviteter/sammankomster under perioden, av 157 342
barn och ungdomar. Lok-stödet för våren 2019 resulterar i totalt 1 416 078 kronor.
Förvaltningens förslag till beslut:
1. Fritid, utifrån befintlig budget betalar ut nio (9) kronor per deltagare och aktivitet
till kommunens fritids- och idrottsföreningar för aktiviteter under vårterminen
2019.
2. Totalt belopp att utbetala för vårterminen 2019: 1 416 078 kronor
3. Utbetalningen enligt bifogad lista sker snarast.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Lokstöd till ungdomsföreningar, vårterminen 2019 2019-08-26
Bilaga Lokstöd sammanställning vt 2019 2019-08-26
Beslut
1. Fritid, utifrån befintlig budget betalar ut nio (9) kronor per deltagare och aktivitet
till kommunens fritids- och idrottsföreningar för aktiviteter under vårterminen
2019.
2. Totalt belopp att utbetala för vårterminen 2019: 1 416 078 kronor
3. Utbetalningen enligt bifogad lista sker snarast.
__________
Expedieras till:

Katarina Vallström

För kännedom till:

Andreas Sjunnesson
Anders Holm
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§ 115/2019

Läsårstider 2020/2021 (Dnr KS2019/0966)
Utskottet för bildning och lärande beslutar årligen om läsårstider i grundskolan,
grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.
Utskottet behöver ta ställning till omfånget på skolans läsår, det vill säga när höstterminen
respektive vårterminen startar och slutar.
Verksamheten beslutar inom läsårsramarna om antal undervisningsdagar, lovdagar och
studiedagar.
Läsårsförläggning föreslås enligt den modell som tillämpats de senaste åren.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Läsårstider 2020/2021 2019-06-04
Beslut
Läsår 2020/2021 för gymnasieskola, gymnasiesärskola, grundskola och grundsärskola:
Hösttermin 2020
Onsdag 19 augusti- fredag 18 december.
Vårtermin 2021
Måndag 11 januari- fredag 11 juni.
__________
Expedieras till:

Mats Lohmander

För kännedom till:
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§ 116/2019

Rapporter, återkoppling
Anna Vedin (M) och Gun-Marie Daun (KD) informerar om:
Programråd Fordon inriktning transport, 16 september, Rollsboskolan
• Antagning: klass på 20 antagna. Ovanligt få tjejer (fem stycken).
• Tillsyn från Skolinspektionen.
• Tillsyn från Transportstyrelsen i kommande vecka.
• Krav från Transportstyrelsen:
- Ekonomisk utmaning – vinterdäck på samtliga fordon.
- Lärare måste ha fem dagars körtid för att få undervisa.
• APL fungerar bra.
• Öppet Hus för blivande studenter 16 november.
Programråd Fordon inriktning fordonsmekaniker, 17 september, Ringens varv
• Svårighet att få ut elever från på APL platser, samhällskontraktet lyftes som
en möjlighet för att underlätta att få ut elever.
• Mycket teori i årskurs 1, många elever behöver mer praktisk övning.
• Antagning: samtliga intagna, ingen kö.
Idrottsrådet
•
•

Förbereder inför idrottskonferensen.
Idrottspolitiskt program.

Beslut
Informationen antecknas till protokollet
__________
Expedieras till
För kännedom till

Justeras sign
UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH
LÄRANDE

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2019-09-18
11 (22)

§ 117/2019

Reservantagningen gymnasiet
Johan Lindh, verksamhetschef, samt Jonatan Bengtsson, verksamhetsutvecklare, informerar
om reservantagningen Mimers Hus gymnasium.
Dialog förs om gymnasiets framtid med bakgrund resultat antagning i år och tidigare år:
• Få antagna på barn- och fritidsprogrammet samt vård- och
omsorgsprogrammet. Dessa program läser flera ämnen tillsammans för att
fylla klassrum.
• Färre antal antagna naturvetenskapsprogrammet än tidigare. Många elever
från Ytterbyskolan har valt att läsa på skolor i Göteborg.
• Restaurang- och livsmedelsprogrammets framtid med få ansökningar. Läser
tillsammans med vuxenutbildningen.
• Färre ansökningar till estetiska programmet. Program med höga kostnader,
dialog om hur programmet skulle kunna läsa tillsammans med andra.
• Dialog förs om hur lågattraktiva program kan göras mer attraktiva.
Statistik redovisas:
• Antagna elever Mimers Hus gymnasium fördelat per program.
• Elever till Kungälv, antagna elever fördelat på elevkommun.
• Antal antagna elever 2011-2019
• Fördelning högskoleförberedande program/yrkesprogram
• Elever folkbokförda i Kungälv fördelat per program
• Elever folkbokförda i Kungälv fördelat på gymnasiekommun
• Elever folkbokförda i Kungälv 2011-2019
• Fördelning högskoleförberedande program/yrkesprogram fördelat över tid
2011-2019
Beslut
Informationen antecknas till protokollet
__________
Expedieras till
För kännedom till
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§ 118/2019

Öppna jämförelser gymnasieskolan 17/18
Resultatet bygger på elever som tog studenten 2018.
Skillnad hemkommun (elever folkbokförda i Kungälv) och lägeskommun (Mimers Hus
gymnasium).
Jämförbara kommuner behöver inte vara kommuner inom GR utan sju kommuner är
framtagna för jämförelse genom en sammanvägning:
• Antal invånare totalt
• Referenskostnad gymnasieskola
Statistik redovisad för hemkommun:
• Genomströmning elever på tre år respektive fyra år samtliga program, även
genomströmning tre år och fyra år högskoleförberedande och yrkesprogram
redovisas separat.
• Genomsnittlig betygspoäng, Kungälv bland 25 procent sämsta på
högskoleförberedande program. Dialog förs kring hur elever väljer program,
samt vilka specifika kurser som drar ner elevernas resultat.
Statistik redovisad för lägeskommun:
• Genomströmning inom tre och fyra år på samtliga program. Separat
redogörelse för högskoleförberedande program (bland de 25 procent sämsta
jämfört med riket) och yrkesprogram.
• Genomsnittlig betygspoäng
• Studieresultat modellberäknat värde jämfört fyra senaste läsåren.
Genomströmning på tre och fyra år. Dialog kring låga resultat bland
kommuner i storstadsregionen.
• Ekonomi och personal – antal elever/personal
Beslut
Informationen antecknas till protokollet
__________
Expedieras till
För kännedom till
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§ 119/2019

Redovisning till Skolinspektionen, angående kvalitetsgranskning av
fordon-och transportprogrammet på Mimers hus gymnasium, Munin (Dnr
KS2018/1081)
Skolinspektionen har genomfört en tematisk kvalitetsgranskning av studie-och yrkesvägledning
på fordon-och transportprogrammet. I granskningen identifierade Skolinspektionen fyra
utvecklingsområden, studie-och yrkesvägledning i undervisningen, anpassning av studie-och
yrkesvägledning efter elevernas behov, vidga elevernas perspektiv och motverka begränsningar
i elevernas val samt huvudmannens ansvar. Som ett resultat av granskningen har Mimers hus
gymnasium genomfört flera olika åtgärder för att utveckla studie-och yrkesvägledningen.
Insatserna som Mimers hus gymnasium gjort ska redovisas till Skolinspektionen senast den 27
september.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Redovisning till Skolinspektionen, angående kvalitetsgranskning av fordonoch transportprogrammet på Mimers hus gymnasium, Munin 2019-08-26
Bilaga Redovisning till Skolinspektionen 2019-08-26
Bilaga Bilaga 1 Strategi för studie- och yrkesvägledning Kungälvs kommun 2019 2019-08-26
Bilaga Bilaga 2 Uppföljningsrapport 2 - gymnasium vuxenutbildning 2019 2019-08-26
Bilaga Bilaga 3 Elevenkät stimulans och framtid 2019-08-26
Beslut
Redovisningen gällande studie-och yrkesvägledning på de kommunala
yrkesprogrammen godkänns som kommunens yttrande till Skolinspektionen.
__________
Expedieras till:

dokument.goteborg@skolinspektionen.se

För kännedom till: Johanna Rydberg
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§ 120/2019

Framtida utbildning i barnkonventionen
Liberalerna inkom med en motion (dnr KS2016/1479) om utbildning i barnkonventionen
som kommunfullmäktige biföll 2017-02-02. Kommunfullmäktiges presidium fick då uppdraget
att planera för och genomföra utbildningen.
Dialog förs kring hur utskottet för bildning och lärande tar sig an utbildningen. Utbildningen
finns som filmmaterial i kortare moduler och kan ses i ett sjok eller uppdelat med separat
följande diskussioner om innehållet.
Anna Vedin (M) och Gun-Marie Daun (KD) återkommer till nästa utskott med förslag på hur
utskottet ska lägga upp utbildningen.
Beslut
Dialogen antecknas till protokollet
__________
Expedieras till
För kännedom till
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§ 121/2019

Information från sektorchefen - sektor bildning och lärande
Andreas Sjunnesson, verksamhetschef, samt Joakim Eliasson, projektledare, informerar om:
Plan för åtgärdsarbete, inomhusmiljö Munkegärdeskolan
• Beskrivning hantering av inomhusmiljöärenden
• Historik kring fuktproblematik i grunden Munkegärdeskolan, även läckage
från tak och översvämningar. Akuta åtgärder har hanterats genom insatser
och åtgärder.
• Pågående insatser:
- ventilationen går dygnet runt
- kanalrensningar av ventilation samt injusteringsarbeten vecka 37
- OVK- obligatorisk ventilationskontroll vecka 38
• Befintliga system har justerats, nu väntar screening och uppföljning för att
få en samordnad helhetssyn.
• Planerade åtgärder:
- Örebromodellen utförs bland medarbetare och elever under vecka 38.
- Enklare form av screening (partikelmätning) kommer att utföras.
• Helhetsbedömning kommer senare göras över hur byggnaden mår.
Dennis Reinhold, sektorchef sektor bildning och lärande informerar om följande:
Plan för uppdragen
Hur jobbar förvaltningen med de politiska målen?
•

Lärarbrist
- Huvudöverenskommelse 18
- Anledningar till lärarbristen och framtid
- Regeringens satsningar för attraktivt läraryrke,
utbildningsdepartementets material.

•

Fler ska delta rikt kulturliv
- Utreda Kulturskolans möjligheter att utöka antalet deltagare utifrån
befintliga ekonomiska ramar.
Genomgång status på samtliga uppdrag

•
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Lokalfrågor
•
•

Arbetsgrupp tillsatt för Munkegärde för att använda lokaler på så bästa sätt,
ett flexibelt system som möjligt.
Centrumskolor: Fontinskolan är full och Thorildskolan inte
kostnadseffektiv på grund av stora tomma ytor. Dialog kring framtida
justeringar i lokalfrågor för skolor i centrala Kungälv.

Lägesrapport digitala verktyg
• Nationella digitaliserings strategin
• Huvudmännens ansvar och åtaganden
• Aktuella målsättningar i Kungälv (strategiska mål, budgetdirektiv, sektorns
övergripande mål)
• Hur de nationella fokusområdena möts genom Kungälvs
digitaliseringsstrategi bildning och lärande – mål 2022
• Tydliggörande av förväntningar på pedagoger och chefer för att uppnå detta
• Olika nivåer av handlingsplan
• Likvärdig tillgång och användning
Ekonomi
•
•
•
•

Preliminär prognos T2 sektor bildning och lärande
Största negativa skillnaden från T1 är förskolan
Prognos på minus 4 miljoner kronor för sektorn
Åtgärder enligt förvaltningens verksamhetsplan

Beslut
Informationen antecknas till protokollet
__________
Expedieras till
För kännedom till
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§ 122/2019

Delårsrapport 2
Ärendet utgår
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§ 123/2019

Övriga frågor
Anna Vedin (M) lyfter frågan vilka publika arrangemang finns på teatern och utbudet
förändrats i år gentemot tidigare år?
Mariella Sivertstrand, enhetschef kulturenheten, svarar att utbudet på teatern är detsamma
som tidigare.
Beslut
Informationen antecknas till protokollet
__________
Expedieras till
För kännedom till
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§ 124/2019

Svar på motion om nytt medborgarhus/stadsbiblioteket till den gamla
stadskärnan (Dnr KS2018/0817)
Anders Holmensköld (M) inkom 2018-05-17 till kommunfullmäktige med en motion om nytt
medborgarhus/stadsbibliotek i den gamla stadskärnan.
Moderaterna vill ge det gamla stadsrummet nya förutsättningar då Kungälvs centrum
genomgår en omfattande omvandling.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att göra en utredning av förslaget att flytta Stadsbiblioteket till
den gamla stadskärnan.
Motionen föreslås avslås.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Svar på motion om nytt medborgarhus/stadsbiblioteket till den gamla
stadskärnan 2019-06-05
Bilaga motion om nytt stadsbibliotek 2019-06-05
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås
__________
Expedieras till:

Annelie Johannisson
Mariella Sivertstrand

För kännedom till:

Dennis Reinhold
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§ 125/2019

Gemensamt möte med kultur- och fritidsberedningen - dialog
idrottspolitiskt program samt kulturpolicy
Utskottet för bildning och lärande har bjudit in beredningen för bildning och lärande till
gemensamt möte.
Kulturråd
Utskottet och beredningen för dialog kring bildandet av ett kulturråd. Anna Vedin (M)
meddelar att hon kommer att representera utskottet i kulturrådet.
Ingela Rossi (S) återger från möte med kulturutövare och vad som blir beredningens nästa steg
i processen.
Kulturpolicy
Beredningen arbetar just nu med revidering av kulturpolicyn. Även kommunens kulturplan
behöver revideras men utskottet väntar med revidering av denna tills kulturpolicyn är antagen.
Idrottspolitiskt program
Jan Tollesson (L) informerar om framtagandet av det idrottspolitiska programmet.
Programmet är generellt och övergripande skrivet med fokus på funktionshinder och att få
föreningar delaktiga i beslut. Beredningen föreslår kommunfullmäktige att kommunstyrelsen
tar fram en idrottspolitisk plan som konkretiserar programmet.
Utskottet arbete
Anna Vedin (M) informerar om vad som är aktuellt för utskottet just nu.
Beslut
Dialogen antecknas till protokollet
__________
Expedieras till
För kännedom till

Justeras sign
UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH
LÄRANDE

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
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§ 126/2019

Bibliotekslagen 2013:801
Annelie Johannisson, enhetschef bibliotek, informerar om bibliotekslagen.
Lag från 2013 som beskriver all biblioteksverksamhet som finns:
• Folkbibliotek
- Varje kommun ska ha folkbibliotek som är tillgängliga för alla och
anpassade efter användarnas behov. Det ska finnas ett allsidigt
utbud, bredd och smalt. Folkbiblioteken ska arbeta främjande för
läsning, litteratur och information samt tillgängliggöra databaserad
information.
- Prioriterade målgrupper för folkbiblioteken är personer med
funktionsnedsättning, nationella minoriteter och personer med
annat modersmål än svenska. Biblioteken ska också rikta särskild
uppmärksamhet mot barn och unga. Exempel på hur Kungälvs
stadsbibliotek arbetar mot barn och unga är klassbesök, bokprat,
sångstund för små barn och olika projekt.
- Lagen säger att det ska vara avgiftsfria lån.
• Skolbibliotek
- Regleras av skollagen och tillsyn sker av skolinspektionen
- Alla elever, oavsett skolform, ska ha tillgång till skolbibliotek
• Regional biblioteksverksamhet
• Högskolebibliotek
• Lånecentraler
• Övrig offentligt finansierad biblioteksverk
Samverkan
Bibliotek i det allmänna biblioteksväsendet ska avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna
samlingarna till varandras förfogande, detta i syfte att ge alla tillgång till landets samlade
biblioteksresurser.
Biblioteksplan i Kungälvs kommun
I bibliotekslagen beskrivs att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin
verksamhet på biblioteksområdet. Kultur- och fritidsberedningen tog under förra
mandatperioden fram en biblioteksplan som ni ska revideras.
Beslut
Informationen antecknas till protokollet
__________
Expedieras till
För kännedom till

Justeras sign
UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH
LÄRANDE

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
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§ 127/2019

Kungälvs stadsbibliotek Mimers kulturhus
Annelie Johannisson, enhetschef bibliotek, visar utskottet för bildning och lärande samt
kultur- och fritidsberedningen runt och informerar om verksamheten på biblioteket i Mimers
Hus.
Beslut
Informationen antecknas till protokollet
__________
Expedieras till
För kännedom till

Justeras sign
UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH
LÄRANDE

