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§ 128/2019

Val av justerare
Till justerare föreslås Gun-Marie Daun (KD). Ordförande meddelar att protokollet justeras
måndag 21 oktober klockan 10.00 på kommunkansliet.
Beslut
Till justerare utses Gun-Marie Daun (KD)
__________
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§ 129/2019

Tillkommande och utgående ärenden
Utgående ärende:
• Komplettering, lokstöd till ungdomsföreningar vt 2019 (Dnr KS2019/1535)
Tillkommande ärende:
• Slutgiltigt lokstöd till ungdomsföreningar vt 2019 (Dnr KS2019/1635)
Beslut
Föredragningslistan fastställs
__________
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§ 130/2019

Information från sektorchef - sektor samhälle och utveckling
Andreas Sjunnesson, verksamhetschef sektor bildning och lärande, informerar om:
Rapport från sektorchef
• Rekrytering badvärd/simlärare genomförd
• Arbete pågår med beredskapsorganisationen på Oasen
• Ekonomisk uppföljning
• Utökat underhåll på Oasen
• Digitala lösningar för förenkling av bokningar av lokaler
Fastighetsärenden
• Verksamheten flyttat tillbaka på Ulvegärde förskola efter översvämning.
• Inomhusmiljön på Munkegärdeskolan – första screening visar inga onormala värden i
inomhusluften
Skarpe Nord
• Arbete med status och skick på Skarpe Nord
Idrottskonferensen
• Lördagen 12 oktober genomfördes idrottskonferensen med 25 föreningar
representerade
Marielle Månskär, kollektivtrafiksamordnare, informerar om:
Skolskjuts
• Trafikformer är buss, båt och taxi
• Västtrafik är trafikhuvudman
• Ny zonstruktur för kollektivtrafiken i november 2020 som kommer påverka
skolprodukterna
Beslut
Informationen antecknas till protokollet
__________
Expedieras till
För kännedom till
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§ 131/2019

Information från sektorchef - sektor bildning och lärande
Dennis Reinhold, sektorchef sektor bildning och lärande, informerar om:
Familjecentral Komarken
• Intresseförfrågan kring etablera av en andra Familjecentral i Kungälvs kommun med
placering Nordmannatorget
• Budgetkalkyl Familjecentral Komarken
• Uppföljning Fyren i Ytterby
IT

•
•

Fortsatt arbete och möte med Soltak
Problematiskt med leverans från yttre, externa tjänster

Rekryteringsläge verksamhetschef gymnasiet
• Första omgång med intervjuer är genomförd

Beslut
Informationen antecknas till protokollet
__________
Expedieras till
För kännedom till
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§ 132/2019

Uppföljning ekonomi - fördjupning kulturenheten
Kerstin Engelin, ekonomi, redogör för ekonomi för kulturenheten
• Jämförelse kulturens budget (allmänkulturen, kulturskolan och biblioteken) 2015-2019
• Mimers teater 2015-2019
• Nuläge
• Förslag på åtgärder år 2020
Beslut
Informationen antecknas till protokollet
__________
Expedieras till
För kännedom till
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§ 133/2019

Gymnasieorganisation 2020/2021 årskurs 1 (Dnr KS2019/1454)
Inför läsåret 2020/2021 behöver kommunstyrelsen besluta om en preliminär organisation för
årskurs 1 i gymnasiet. Utbildningsutbudet anmäls till Göteborgsregionens kommunalförbund
inför antagningsarbetet som påbörjas i december. Förslaget innebär inga stora förändringar
jämfört med tidigare år. Mimers Hus planerar att erbjuda nio yrkesförberedande program, fem
högskoleförberedande program och introduktionsprogram. Förändringar av platsantalet
kommer att ske under januari utifrån elevernas val.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Gymnasieorganisation 2020/2021 årskurs 1 2019-09-19
Förslag till kommunstyrelsen
Preliminär organisation av program och antal platser på Mimers Hus gymnasium
årskurs 1 för läsåret 2020/2021 godkänns.
__________
Expedieras till:

För kännedom till:
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§ 134/2019

Rapporter
Anna Vedin (M) informerar från programråd el- och energiprogrammet:
• Välbesökt från näringslivet
• Dialog kring om branschen kan ta emot praoelever från årskurs 8
• Problem kring ID06 – identifikation för att beträda byggarbetsplats
• Branschen lyfter att skolan inte följer utvecklingen som sker i branschen
• Öppet Hus 16 november
Beslut
Informationen antecknas till protokollet
__________
Expedieras till
För kännedom till
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§ 135/2019

Svar riktad tillsyn Olseröds skola (Dnr KS2019/0423)
I början av året genomförde Skolinspektionen en riktad tillsyn på Olseröds skolan. Tillsynen
gjordes med anledning av de signaler som inkommit till Skolinspektionen under höstterminen
2018. Utifrån tillsynen tog Skolinspektionen ett beslut den 13 juni 2019 om att vidta åtgärder
för att avhjälpa brister inom extra anpassningar, trygghet och studiero samt grundläggande
förutsättningar för enheten.
Kungälvs kommun ska senast den 31 oktober 2019 lämna en redovisning av vidtagna
åtgärder. Skolan har vidtagit många åtgärder för att komma till rätta med bristerna. Arbetet är
en pågående process och kommer att fortsätta under hela läsåret 2019/2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Redovisning av åtgärder för att avhjälpa brister vid Olseröds skolan efter
tillsyn av Skolinspektionen(DnrKS2019/0423-11), daterad 2019-10-09
Svar riktad tillsyn Olseröd skola
Bilaga 1 Rutin arbetsgång anpassningar, extra anpassningar och särskilt stöd
Bilaga 2 blankett anmälan till elevhälsan
Bilaga 3 Kalendarium
Bilaga 4 Plan för närvaroarbete 2019-2020

Beslut
Skrivelsen ”Redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av påtalade brister vid
riktad tillsyn på Olseröds skola”, godkänns som kommunens svar till
Skolinspektionen.
__________
Expedieras till

skolinspektionen.goteborg@skolinspektionen.se

För kännedom till

Johan Gilberth
Amela Filipovic
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§ 136/2019

Ansökningsförfarande för gymnasieskolans samfond (Dnr KS2019/1293)
Verksamheten föreslår att ett ansökningsförfarande införs för gymnasieskolans samfond. Det
skulle innebära att medlen kan fördelas till en bredare grupp gymnasieelever och att medlen
kan gå till fler ändamål jämfört med tidigare. Förslaget innebär att vissa elever i årskurs 3 på
Mimers hus inte längre får en belöning i samband med studenten för goda studieresultat och
god kamratanda. Jämfört med tidigare hantering innebär ett ansökningsförfarande en viss ökad
administration av fondens medel.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ansökningsförfarande för gymnasieskolans samfond (dnr KS2019/1293-1),
daterad 2019-10-29
Beslut
Utdelning av medel från gymnasieskolans samfond görs från och med år 2020 genom
ett ansökningsförande.
__________
Expedieras till

Johanna Rydberg

För kännedom till
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§ 137/2019

Systematiskt kvalitetsarbete läsår 2018/19 – kunskaper betyg och
bedömning (Dnr KS2019/1362)
Skollagen ställer krav på att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla
utbildningen.
I Kungälvs kommun följs kvalitén i verksamheten upp vid tre tillfällen under läsåret med
utgångspunkt från målen i läroplanerna. Aktuell rapport fokuserar på målområde ”Kunskap,
utveckling och lärande” och ”Betyg och bedömning”.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Systematiskt kvalitetsarbete läsår 2018/19 – kunskaper betyg och bedömning
2019-09-12
Bilaga Systematiskt kvalitetsarbete skola 18-19 - Uppföljningsrapport 3, Kunskaper, betyg och
bedömning 2019-09-12
Förslag till kommunstyrelsen
Informationen antecknas till protokollet.
__________
Expedieras till:

För kännedom till:
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§ 138/2019

Komplettering, lokstöd till ungdomsföreningar vt 2019 (Dnr KS2019/1535)
Ärendet utgår
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§ 139/2019

Motionssvar om efterrättsdag i skolan (Dnr KS2019/0247)
En motion har inkommit från Ytterbyskolan, genom ungdomsfullmäktige, där eleven önskar
att kommunfullmäktige skall fatta beslut om att det skall serveras desserter i skolan en gång
per månad som en motivation för att eleverna på skolan skall fortsätta arbetet med att minska
matsvinn runt serverade måltider.
Utskottet för bildning och lärande återremitterade förvaltningens motionssvar 2019-08-21 för
fördjupad ekonomisk bedömning samt belysa möjliga näringsriktiga och sockerfria efterrätter
inom nuvarande budgetram och regelverk.
Tjänsteskrivelsen svarar på både motion samt återremiss.
Måltidsservice arbetar utifrån både lagar, rekommendationer, kommunala riktlinjer och
policys.
Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska skolmåltiderna vara kostnadsfria och näringsriktiga.
Ett av det globala målen i Agenda 2030, är att halvera det globala matsvinnet per person i
butik- och konsumentledet, och minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, även
förlusterna efter skörd.
I läroplanen för grundskolan (Lgr 11) står det angivet att skolan ska ansvara för att varje elev
efter genomgången grundskola "har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens
betydelse för hälsan, miljön och samhället".
Kungälvs kommuns kostpolicy har som mål att varje medborgare som serveras måltider i
kommunens verksamheter ska få god, väl sammansatt, näringsriktig och säker kost. Den ska
innehålla tillräcklig mängd energi, näring samt ha rätt konsistens.
Måltidsservice bedömer att efterrätter i skolan inte är rätt väg att gå i arbetet med minskat
matsvinn då det strider mot rådande rekommendationer om sockerrika och näringsfattiga
livsmedel.
Idag pågår olika matsvinnsprojekt på lokal nivå där man i matråden (elever, lärare och
måltidspersonal) ges möjlighet att påverka utbudet och maträtterna som serveras i skolan. På
Kärna skola, Ytterbyskolan, Thorildskolan, Mimers hus gymnasieskola har man arbetat i
matråden med att motivera eleverna att nå lokalt beslutade mål runt matsvinn. När dessa har
uppnåtts har eleverna serverats den önskade maträtten.
Måltidsverksamheten ser positivt på ett fortsatt och utökat samarbete runt matsvinn i de lokala
matråden på varje skola.
Förvaltningens förslag till beslut är att motionen avslås.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Motionssvar om efterrättsdag i skolan 2019-09-23
Bilaga KS2019_0247-7 - Protokollsutdrag - Motionssvar om efterrättsdag i skolan - Utskottet
för Bildning och lärande 2019-09-23
Bilaga Protokollsutdrag - Utskottet för Bildning och lärande - 21 augusti 2019 2019-09-23
Bilaga Protokollsutdrag - Utskottet för Bildning och lärande - 21 augusti 2019 2019-09-23
Bilaga Protokollsutdrag ungdomsfullmäktige 2019-05-14 minskat matsvinn 2019-09-23
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunfullmäktige - 19 februari 2019 2019-09-23
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunfullmäktige - 19 februari 2019 2019-09-23
Bilaga motion fr UF om efterrättsdag 2019-09-23
Förslag till kommunstyrelsen
Motionen avslås
__________
Expedieras till:

Anneli Thronsen

För kännedom till:

Anders Holm
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§ 140/2019

Styrdokument Idrottspolitiskt program (Dnr KS2018/1043)
Kultur- och fritidsberedningen har under 2019 tagit fram styrdokumentet Idrottspolitiskt
program (IPP). IPP behandlades på kommunfullmäktiges sammanträde 2018-11-08 men
förslaget återremitterades då med uppdraget att programmet skall gås igenom av den valda
kultur- och fritidsberedningen för att arbeta in synpunkter från idrottsråd och partier i
kommunfullmäktige.
Kultur- och fritidsberedningen beskriver att syftet med IPP är att utveckla idrotten genom
samverkan mellan idrotten, kommunen och näringslivet.
I programmet presenteras områden att samverka kring:
•
•
•
•
•
•
•
•

Idrott - skola
Idrott- och kulturskolan
Idrott – idrott
Idrott – social hållbarhet
Idrott – näringsliv
Idrott – Västra Götalandsregionen
Idrott – bidrag
Idrott – anläggning, drift och skötsel

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Styrdokument Idrottspolitiskt program 2019-09-13
Bilaga Protokollsutdrag - Kultur- och fritidsberedningen - 27 augusti 2019 2019-09-13
Bilaga Protokollsutdrag BBL 2019-09-25 IPP 2019-09-13

Förslag till kommunstyrelsen
1. Idrottspolitiskt program antas.
2. Kommunstyrelsen uppdras att ta fram en idrottspolitisk plan.
__________
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§ 141/2019

Nomineringar hållbarhetsstipendium
Utskottet för bildning och lärande utser årligen stipendiat till stipendium för hållbar
utveckling. Beslut tas på utskottets nästa sammanträde och på dagens sammanträde diskuteras
inkomna ansökningar/nomineringar samt utskottets egen möjlighet att nominera.
Beslut
Dialogen antecknas till protokollet
__________
Expedieras till
För kännedom till
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§ 142/2019

Vuxenutbildningen
Utskottet för bildning och lärande besöker vuxenutbildningen.
Beslut
Informationen antecknas till protokollet
__________
Expedieras till
För kännedom till
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§ 143/2019

Slutgiltigt lokstöd till ungdomsföreningar vt 2019 (Dnr KS2019/1635)
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.
I september betalades 1 416 078 kronor ut till kommunens föreningar efter beslut i utskottet
för bildning och lärande (KS2019/1305-1). Två föreningen hade meddelat att de av olika
anledningar skulle bli sena med sina aktiviteter, Marstrands Segelsällskap och
Kungälvs Tennisklubb. Båda föreningarna har nu registrerat och godkänt
sina aktiviteter i apn-systemet.
Förslag till beslut:
Fritid, utifrån befintlig budget betalar ut nio (9) kronor per deltagare och aktivitet
till Marstrands Segelsällskap och Kungälvs Tennisklubb för aktiviteter
genomförda under vårterminen 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Slutgiltig sammanställning lokstöd till föreningar med barn- och
ungdomsverksamhet våren 2019 2019-10-16
Bilaga Sammanställning vt 2019 2019-10-14
Beslut
Fritid, utifrån befintlig budget betalar ut nio (9) kronor per deltagare och aktivitet till
Marstrands Segelsällskap och Kungälvs Tennisklubb för aktiviteter genomförda
under vårterminen 2019.
__________
Expedieras till:

Katarina Vallström

För kännedom till:

Andreas Sjunnesson
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