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§ 144/2019

Val av justerare
Till justerare för paragraf 144-148 samt 150-170 föreslås Gun-Marie Daun (KD) och till
paragraf 149 föreslås Erik Andreasson (V). Ordförande meddelar att protokollet justeras
onsdagen 20 november på kommunkansliet.
Beslut
1. Justerare för paragraf 144-148 samt 150-169 utses Gun-Marie Daun (KD).
2. Justerare för paragraf 149 utses Erik Andreasson (V).
__________
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§ 145/2019

Tillkommande och utgående ärenden
Tillkommande ärenden:
• Styrdokument - Riktlinjer Förskola och pedagogisk omsorg (Dnr KS2019/1487) § 169
• Toleransen i ordinarie verksamhet (Dnr KS2019/1876) § 170
Tillkommande information:
• Närvaroarbete § 156
Utgående ärenden:
• Utbildning – vuxenutbildningen § 152
Beslut
Föredragningslistan fastställs
__________
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§ 146/2019

Reklam- och marknadsbidrag Kungälv Volley Trekungaslaget (Dnr
KS2019/1700)
Syftet med marknadsbidraget är att stödja de idrottsliga insatserna som ger Kungälvs kommun
ett reklam- och marknadsvärde i Göteborgsregionen och i Sverige. Insatserna kan vara
idrottsliga framgångar, både som lag och som individuell utövare. Sedan 2018 kan även
idrottsarrangemang, tävlingar och cuper som får genomslag i regionen eller nationellt få bidrag.
Grundbeloppet fastställs årligen i förhållande till ekonomiskt utrymme i kommunens budget.
2019 är grundbeloppet 30 000 kronor.
Kungälv Volleybollklubb har för 2019 ansökt om reklam- och marknadsbidrag för sitt
idrottsevenemang Trekungaslaget i Kungälv.
Förslag till beslut:
Kungälvs Volley erhåller 60 000 kronor för sitt volleybollarrangemang Trekungaslaget, 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Reklam- och marknadsbidrag Kungälv Volley Trekungaslaget 2019-10-29
Beslut
Kungälvs Volley erhåller 60 000 kronor för sitt volleybollarrangemang
Trekungaslaget, 2019.
__________
Expedieras till:

Katarina Vallström

För kännedom till:

Andreas Sjunnesson
Anders Holm
Kungälv Volley
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§ 147/2019

Reklam- och marknadsbidrag Kungälvs Roddklubb 2019 (Dnr
KS2019/1505)
Syftet med marknadsbidraget är att stödja de idrottsliga insatserna som ger Kungälvs kommun
ett reklam- och marknadsvärde i Göteborgsregionen och i Sverige. Insatserna kan vara
idrottsliga framgångar, både som lag och som individuell utövare. Sedan 2018 kan även
idrottsarrangemang, tävlingar och cuper som får genomslag i regionen eller nationellt få bidrag.
Grundbeloppet fastställs årligen i förhållande till ekonomiskt utrymme i kommunens budget.
2019 är grundbeloppet 30 000 kronor.
Kungälvs Roddklubb har för 2019 ansökt om reklam- och marknadsbidrag för sina
framgångar under 2019.
Förslag till beslut:
Kungälvs Roddklubb erhåller 60 000 kronor för sina framgångar nationellt och internationellt
under 2019. Detta då de aktivt tävlat i högsta nationella serien för seniorer, klubbnamnet är
knutet till Kungälv samt har föreningen uppnått pallplats i serier alternativt tävling liknande
SM.
Tilläggsyrkande
Erik Andreasson (V): Förvaltningen nyttjar kvarstående bidrag från lokstöd och kultur- och
fritidsfrämjande verksamhet för att kunna möta alla föreningar som inkommit med
ansökningar till reklam- och marknadsbidrag.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att utskottet för bildning och lärande
beslutar att anta Erik Andreassons (V) yrkande.
Omröstning begärs inte.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Reklam- och marknadsbidrag Kungälvs Roddklubb 2019 2019-10-18
Beslut
1. Kungälvs Roddklubb erhåller 60 000 kronor för sina framgångar nationellt
och internationellt under 2019. Detta då de aktivt tävlat i högsta nationella
serien för seniorer, klubbnamnet är knutet till Kungälv samt har föreningen
uppnått pallplats i serier alternativt tävling liknande SM.
2. Förvaltningen nyttjar kvarstående bidrag från lokstöd och kultur- och
fritidsfrämjande verksamhet för att kunna möta alla föreningar som inkommit
med ansökningar till reklam- och marknadsbidrag.
__________
Expedieras till:
För kännedom till:

Katarina Vallström
Andreas Sjunnesson
Anders Holm
Kungälvs Roddklubb
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§ 148/2019

Reklam- och marknadsbidrag - Kungälv Kyokushin Karate 2019 (Dnr
KS2019/1649)
Syftet med marknadsbidraget är att stödja de idrottsliga insatserna som ger Kungälvs kommun
ett reklam- och marknadsvärde i Göteborgsregionen och i Sverige. Insatserna kan vara
idrottsliga framgångar, både som lag och som individuell utövare. Sedan 2018 kan även
idrottsarrangemang, tävlingar och cuper som får genomslag i regionen eller nationellt få bidrag.
Grundbeloppet fastställs årligen i förhållande till ekonomiskt utrymme i kommunens budget.
2019 är grundbeloppet 30 000 kronor.
Kungälv Kyokushin Karate har för 2019 ansökt om reklam- och marknadsbidrag för sina
resultat i olika tävlingar nationellt.
Förslag till beslut:
Kungälvs Kyokushin Karate erhåller 60 000 kronor för sitt framgångar 2019. Detta då de
aktivt tävlat i högsta nationella serien för seniorer, klubbnamnet är knutet till Kungälv samt har
föreningen uppnått pallplats i serier alternativt tävling liknande SM.
Tilläggsyrkande
Erik Andreasson (V): Förvaltningen nyttjar kvarstående bidrag från lokstöd och kultur- och
fritidsfrämjande verksamhet för att kunna möta alla föreningar som inkommit med
ansökningar till reklam- och marknadsbidrag.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att utskottet för bildning och lärande
beslutar att anta Erik Andreassons (V) yrkande.
Omröstning begärs inte.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Reklam- och marknadsbidrag - Kungälv Kyokushin Karate 2019 2019-10-15
Beslut
1. Kungälvs Kyokushin Karate erhåller 60 000 kronor för sitt framgångar 2019.
Detta då de aktivt tävlat i högsta nationella serien för seniorer, klubbnamnet är
knutet till Kungälv samt har föreningen uppnått pallplats i serier alternativt
tävling liknande SM.
2. Förvaltningen nyttjar kvarstående bidrag från lokstöd och kultur- och
fritidsfrämjande verksamhet för att kunna möta alla föreningar som inkommit
med ansökningar till reklam- och marknadsbidrag.
__________
Expedieras till:
För kännedom till:

Katarina Vallström
Andreas Sjunnesson
Anders Holm
Kungälv Kyokushin Karate
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§ 149/2019

Marknadsbidrag Marstrands Segelsällskap (Dnr KS2019/1540)
Syftet med marknadsbidraget är att stödja de idrottsliga insatserna som ger Kungälvs kommun
ett reklam- och marknadsvärde i Göteborgsregionen och i Sverige. Insatserna kan vara
idrottsliga framgångar, både som lag och som individuell utövare. Sedan 2018 kan även
idrottsarrangemang, tävlingar och cuper som får genomslag i regionen eller nationellt få bidrag.
Grundbeloppet fastställs årligen i förhållande till ekonomiskt utrymme i kommunens budget.
2018 är grundbeloppet 30 000 kronor.
Marstrands Segelsällskap har för 2019 ansökt om reklam- och marknadsbidrag för sina
arrangemang Mästarnas Mästare samt Junior Cup.
Förslag till beslut:
Marstrands Segelsällskap erhåller 60 000 kronor för deras arrangemang Mästarnas Mästare
samt Junior Cup 2019.
Tilläggsyrkande
Erik Andreasson (V): Förvaltningen nyttjar kvarstående bidrag från lokstöd och kultur- och
fritidsfrämjande verksamhet för att kunna möta alla föreningar som inkommit med
ansökningar till reklam- och marknadsbidrag.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att utskottet för bildning och lärande
beslutar att anta Erik Andreassons (V) yrkande.
Omröstning begärs inte.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Marknadsbidrag Marstrands Segelsällskap 2019-10-01
Beslut
1. Marstrands Segelsällskap erhåller 60 000 kronor för deras arrangemang Mästarnas
Mästare samt Junior Cup 2019.
2. Förvaltningen nyttjar kvarstående bidrag från lokstöd och kultur- och
fritidsfrämjande verksamhet för att kunna möta alla föreningar som inkommit
med ansökningar till reklam- och marknadsbidrag.
__________
Anna Vedin (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv
Expedieras till:
För kännedom till:

Katarina Vallström
Anders Holm
Andreas Sjunnesson
Marstrands Segelsällskap
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§ 150/2019

Reklam- och markandsbidrag 2019 - Kungälvs atletklubb (Dnr
KS2019/1631)
Syftet med marknadsbidraget är att stödja de idrottsliga insatserna som ger Kungälvs kommun
ett reklam- och marknadsvärde i Göteborgsregionen och i Sverige. Insatserna kan vara
idrottsliga framgångar, både som lag och som individuell utövare. Sedan 2018 kan även
idrottsarrangemang, tävlingar och cuper som får genomslag i regionen eller nationellt få bidrag.
Grundbeloppet fastställs årligen i förhållande till ekonomiskt utrymme i kommunens budget.
2019 är grundbeloppet 30 000 kronor.
Kungälvs Atletklubb har för 2019 ansökt om reklam- och marknadsbidrag för sina resultat i
olika tävlingar nationellt.
Förslag till beslut:
Kungälvs Atletklubb erhåller 60 000 kronor i reklam- och markandsbidrag för tävlingsresultat
under 2019. Detta då de aktivt tävlat i högsta nationella serien för seniorer, klubbnamnet är
knutet till Kungälv samt har föreningen uppnått pallplats i serier alternativt tävling liknande
SM.
Tilläggsyrkande
Erik Andreasson (V): Förvaltningen nyttjar kvarstående bidrag från lokstöd och kultur- och
fritidsfrämjande verksamhet för att kunna möta alla föreningar som inkommit med
ansökningar till reklam- och marknadsbidrag.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att utskottet för bildning och lärande
beslutar att anta Erik Andreassons (V) yrkande.
Omröstning begärs inte.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Reklam- och markandsbidrag 2019 - Kungälvs atletklubb 2019-10-15
Beslut
1. Kungälvs Atletklubb erhåller 60 000 kronor i reklam- och markandsbidrag för
tävlingsresultat under 2019. Detta då de aktivt tävlat i högsta nationella serien för
seniorer, klubbnamnet är knutet till Kungälv samt har föreningen uppnått
pallplats i serier alternativt tävling liknande SM.
2. Förvaltningen nyttjar kvarstående bidrag från lokstöd och kultur- och
fritidsfrämjande verksamhet för att kunna möta alla föreningar som inkommit
med ansökningar till reklam- och marknadsbidrag
__________
Expedieras till:

Katarina Vallström

För kännedom till:

Andreas Sjunnesson
Anders Holm
Kungälvs Atletklubb
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§ 151/2019

Information från sektorchef - sektor samhälle och utveckling
Anderas Sjunnesson, verksamhetschef, informerar om:
Återkoppling idrottsrådet
• Första ordinarie möte i eftermiddag med politik och förvaltning. Dialog om mötenas
formalia och utformning har skett. Skillnad från tidigare är tematiska möten – idag
kommer idrottsrådet att handla om anläggningar.
Motionsslingor i Fontin
• Genomgång samtliga spår:
- 900 metersslingan runt Svarte mosse driftas av trafik-gata-park, fritidsenheten har
övriga spår.
- Önskan om att göra 1,25 km slingan handikappanpassad samt även tillföra belysning
på sträckan.
- 2,5 km slingan är i bra skick och har belysning, kan ses över ny typ av armatur för att
vidga spridning av belysning vid sidan av spåret
- 5 km slingan – arbeten utfört för att öka säkerheten
- Förslag om att skapa enkel intervallbana 25-400 meter på raksträcka från kyrkogården.
- 10 km slingan håller bra standard – hålla som ett trailspår med endast
mindre/nödvändigt underhåll.
• Utförda arbeten hösten 2019: ökat säkerheten genom att grusa, dika och gräva. Blåst löv
på 2,5 km slingan samt klippt Fontinbacken
• Kommande arbeten: byta ut spårmarkeringar mot band runt träd, start/slut markering på
spår, mäta om spåren, se över diken och lägga ut mer grus.
Beslut
Informationen antecknas till protokollet
__________
Expedieras till
För kännedom till

Justeras sign
UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH
LÄRANDE

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2019-11-18
12 (36)

§ 152/2019

Vuxenutbildningen
Ärendet utgår
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§ 153/2019

Revidering av biblioteksplan (Dnr KS2019/1557)
Bibliotekslagen slår fast att alla kommuner ska upprätta en biblioteksplan. Biblioteksplanen
anger inriktningen för biblioteken i Kungälvs kommun under perioden 2020 - 2023.
Den ska vara ett redskap för personal och beslutsfattare i utvecklingen av verksamheten men
även synliggöra utbudet och servicen för medborgarna samt gynna deras möjlighet att påverka
och ställa krav. Planen omfattar alla bibliotek som Kungälvs kommun är huvudman för.
Ärendet initierades då samtliga styrdokument i Kungälvs kommun upphör att gälla 2019-1231. Tidigare Biblioteksplan har fyllt sin funktion och därför reviderats. Biblioteksplan 20172020 (KS2016/1454) upphör med detta beslut att gälla.
Texten har justerats med mindre ändringar gällande varaktighet samt på grund av språklig
ändring i Bibliotekslagen angående att särskild uppmärksamhet ska ägnas åt personer med
funktionsnedsättning, nationella minoriteter och personer som har annat modersmål än
svenska.
Förvaltningen föreslår att
1. Biblioteksplan för Kungälvs kommun 2020-2023 antas.
2. Biblioteksplan 2017-2020 upphör att gälla.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Revidering av biblioteksplan 2019-10-10
Bilaga Biblioteksplan 2020-2023 2019-10-10
Förslag till kommunstyrelsen
1. Biblioteksplan för Kungälvs kommun 2020-2023 antas
2. Biblioteksplan för Kungälvs kommun 2017-2020 upphör att gälla
__________
Expedieras till:

För kännedom till:
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§ 154/2019

Hållbarhetsstipendium 2019 (Dnr KS2019/1483)
Kommunfullmäktige har beslutat att ett årligt stipendium för en hållbar utveckling skall delas
ut. Enligt stadgarna för stipendiet skall det beslutas av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen
har delegerat beslut om stipendier till utskottet för bildning och lärande. Stipendiet är avsett
att uppmuntra insatser som bidrar till en hållbar utveckling, lokalt eller globalt. Det skall delas
ut till person som är bosatt och/eller verkar i kommunen eller på annat sätt har anknytning till
kommunen. Stipendium kan även delas ut till företag eller organisationer i kommunen.
Av stadgarna för stipendiet framgår att insatser för en hållbar utveckling kan göras inom bland
annat följande områden: naturvård, biologisk mångfald, friluftsliv, renare luft, vatten och
mark, minskade avfallsmängder, källsortering, effektivare användning av energi, vatten och
material, folkbildning inom området samt miljörelaterade folkhälso- eller sociala insatser.
I tjänsteskrivelsen redovisas inkomna ansökningar 2019 till utskottet för bildning och lärande
som beslutsunderlag. Ansökningarna i sin helhet framgår av bilagor.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Hållbarhetsstipendium 2019 2019-10-30
Bilaga Ansökan till Stipendium om hållbar utveckling 2019-10-30
Bilaga Ansokan stipendium 2019-10-30
Bilaga Ansökan - stipendieansökan 2019-10-30
Bilaga Stipendieansökan 2019-10-30
Bilaga Stipendium ansökan 2019-10-30
Bilaga Nominering till Stipendium för hållbar utveckling 2019-10-30
Bilaga Skärmklipp Reko-ring, bilaga stipansökan 2019-10-30
Bilaga Stipendieansökan 2019-10-30
Bilaga Stipendieansökan för Bollestads tillsammansodling 2019-10-30
Bilaga Ansökan stipendium Kungälvs kommun 2019-10-30
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Beslut
1. Till årets hållbarhetsstipendiat utses Omställning Kungälv.
2. Motivering till beslutet: Omställning Kungälv startade 2013 som en del av den
globala Omställningsrörelsen. De jobbar engagerat med att sprida kunskap och
inspirera människor till att stötta omställningen till ett mer hållbart samhälle.
Detta sker med informationsinsatser, egen kompetensutveckling och praktiskt
arbete. Omställning Kungälv har arrangerat flera föreläsningar om hur allvarliga
hot, som klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald, kan lösas genom
samhällsomställning. Genom detta har de bidragit till att öka medvetenheten om
att samhället snabbt behöver ställas om men även om att det finns stora
möjligheter för oss att må bättre i ett förändrat samhälle.
__________
Expedieras till:

För kännedom till:

Andreas.karlsten@kungalv.se;
matsola.persson@gmail.com;
sofiaskonblad@hotmail.com;
lena.waerme@skola.kungalv.se;
aamu87@hotmail.com;
gosta.skolden@gmail.com;
hillevi.p58@gmail.com;
TorBjörn Nilsson
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§ 155/2019

Utskottets arbete med 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 fördes under sammanträdet 2019-09-18 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) fick då i uppdrag att presentera förslag på hur
utskottets arbete med konventionen skulle kunna gå till. På dagens sammanträde förs
diskussion kring utbildningsmaterialet samt hur barnkonventionen ska genomsyra hela
utskottets arbete.
Förslag som uppkom var att föra dialog kring detta med beredningen för bildning och lärande
samt kultur- och fritidsberedningen.
På utskottets nästa sammanträde avsätts ytterligare tid för barnkonventionen och den kortlek
SKL tagit fram i sitt utbildningsmaterial.
Beslut
Informationen antecknas till protokollet
__________
Expedieras till
För kännedom till
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§ 156/2019

Information från sektorchef - sektor bildning och lärande
Dennis Reinhold, sektorchef, informerar om:
Lärarbrist
• Högt intresse att utbilda sig till lärare bland unga, intresse att arbeta med människor ökar
bland ungdomar
• Störst framtida behov av lärare inom för- och grundskola, 2035 kommer finnas överskott
av lärare på gymnasienivå
• Genomgång nuläge samtliga lärare med legitimation och behörighet i minst ett ämne, nya
siffror i februari 2020
• Statligt bidrag lärarassistenter, krav på motfinansiering med 50 procent. Sektorn har inte
sådana möjligheter i år.
Verksamhetschef gymnasiet
• Ny verksamhetschef för gymnasiet är Amela Filipovic. Amela är idag verksamhetschef för
grundskola F-6 och startar sin nya tjänst 1 januari 2020.
Återkoppling implementering: Toleransen i ordinarie verksamhet
• Kommunrevisionen har granskat toleransprojektet tidigare
• Genomgång förbättringsområden vid den tidpunkten
• Uppföljning rekommendationer
GR kulturråd
• Utredning, avdelning att arbeta med kulturfrågor inom GR
Återkoppling uppdrag: Föräldrakontraktet
• Rektorer arbetar med utkast till föräldrakontrakt, därefter ska det till ledningsgruppen• Tidsplan: början på 2020 finns produkt för återkoppling till utskottet.
Catharina Bengtsson, verksamhetschef, informerar om:
Närvaroarbete
• Skollagens skrivning gällande rapport till huvudman – kap 3, mer stringent gällande
närvaro i skolan - är inte barnet i skolan ska utredning skyndsamt göras.
• Förvaltningen gjort en modell där rektor rapporterar i tre perioder. Samkört, vår i samma
vågor som, rapportering för systematiska kvalitetsarbetet.
• Problematisk frånvaro: giltig eller ogiltig frånvaro som är upprepad eller påverkar elevens
skolgång.
• Närvaroteam i januari 2020
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Beslut
Informationen antecknas till protokollet
__________
Expedieras till
För kännedom till
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§ 157/2019

Ekonomi och uppföljning, sektor bildning och lärande
Kerstin Engelin och Helena Odinge, båda ekonomi, informerar om:
Oktoberprognos
• Minus 4 miljoner i augusti, förbättrad till minus 2,5 miljoner i oktober. Enheterna går
bättre.
• Åtgärder enligt förvaltningens verksamhetsplan.
• Genomgång på enhetsnivå: förskola och pedagogisk omsorg, grundskola och fritidshem
F-6, grundskola 7-9 samt gymnasium och vuxenutbildningen. Sektorgemensamt samt
kulturen.
• Förslag på åtgärder år 2020
• Utmaningar inom sektor bildning och lärande 2020
• Statsbidrag
Beslut
Informationen antecknas till protokollet
__________
Expedieras till
För kännedom till
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§ 158/2019

Sektorplan
Dennis Reinhold, sektorchef, informerar om:
• Redogörelse för sektorplan, inte varit på samråd eller beslutad än.
• Sektorns verksamhet
• Ekonomi - Åtgärder för budget i balans
• Personal
• Kommunstyrelsens resultatmål
• Uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
Beslut
Informationen antecknas till protokollet
__________
Expedieras till
För kännedom till
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§ 159/2019

Interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg,
förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR i
Göteborgsregionen 2020 (Dnr KS2019/1532)
GR (Göteborgsregionens kommunalförbund) tar varje år fram ett förslag till interkommunal
ersättning som ska godkännas av varje medlemskommun. Förslaget har tagits fram på uppdrag
av Utbildningschefsnätverket. Förbundsstyrelsen rekommenderar medlemskommunerna att
godkänna förslaget om interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg,
grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR (International School of Gothenburg Region)
senast den 29 november 2019. Beräkningar har gjorts utifrån fastställda principer inom GR
och regelverk för interkommunal ersättning. Överenskommelsen gör det enklare för elever
inom samverkansområdet att söka utbildningar i hela regionen samtidigt som det minskar den
administrativa bördan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass,
grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR i Göteborgsregionen 2020 2019-10-02
Bilaga GR pristlista 2020 jämfört med 2019 2019-10-02
Bilaga Ärende 4 - Förslag till interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg,
förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärsk 2019-10-02
Bilaga Protokollsutdrag § 75 2019-10-02
Beslut
Med avstämning den 15:e respektive månad, fastställs den interkommunala
ersättningen för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem,
grundsärskola och ISGR kalenderåret 2020 enligt bifogad prislista.
__________
Expedieras till:

gr@goteborgsregionen.se

För kännedom till:

timka.cuskic@skola.kungalv.se
kerstin.engelin@kungalv.se;
helena.odinge@kungalv.se
ingrid.karlsson@kungalv.se
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§ 160/2019

Interkommunal ersättning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i
Göteborgsregionen 2020 (Dnr KS2019/1533)
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) tar varje år fram ett förslag till interkommunal
ersättning för kommande år som ska godkännas av varje medlemskommun. Förslaget har
tagits fram av Gymnasieekonomnätverket. Förbundsstyrelsen rekommenderar
medlemskommunerna att godkänna förslaget om interkommunal ersättning för
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen för kalenderåret 2020 senast den
29 november 2019. Beräkningen har gjorts utifrån fastställda principer inom GR. Syftet med
prislistan är att underlätta rörligheten inom samverkansområdet för elever, bidra till en
likvärdig hantering av ersättningen mellan kommuner och ge en ökad transparens kring
förutsättningarna för ekonomin i medlemskommunerna. Förslaget innebär ett indexpålägg på
2,5 procent för 2020 års priser jämfört med 2019 års priser.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Interkommunal ersättning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i
Göteborgsregionen 2020 2019-10-01
Bilaga Protokollsutdrag § 74 2019-10-01
Bilaga Ärende 3 - Förslag till interkommunal ersättning inom gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan kalenderåret 2020 2019-10-01
Beslut
Den interkommunala ersättningen för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i
Göteborgsregionen kommuner fastställs enligt innehållet i bifogad prislista för
kalenderåret 2020.
__________
Expedieras till:

gr@goteborgsregionen.se

För kännedom till:

timka.cuskic@skola.kungalv.se;
kerstin.engelin@kungalv.se;
helena.odinge@kungalv.se
ingrid.karlsson@kungalv.se
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§ 161/2019

Interkommunal ersättning inom kommunal vuxenutbildning i
Göteborgsregionen 2020 (Dnr KS2019/1539)
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) tar varje år fram ett förslag till interkommunal
ersättning för kommande år som ska godkännas av varje medlemskommun. Förbundsstyrelsen
rekommenderar medlemskommunerna att fastställa priserna för kommunal vuxenutbildning i
Göteborgsregionen senast den 29 november 2019. Beräkningen har gjorts utifrån fastställda
principer inom GR. Överenskommelsen underlättar för studerande att söka utbildningar inom
hela regionen. Förslaget innebär inga förändringar jämfört med 2019 och gäller för
höstterminen 2019 samt kalenderåret 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Interkommunal ersättning inom kommunal vuxenutbildning i
Göteborgsregionen 2020 2019-10-04
Beslut
Priset för kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen 2020 enligt följande:
1. för grundläggande kurser tillämpas ett enhetspris på 55 kronor per poäng.
Enhetspriset föreslås gälla för undervisning som ges både genom
klassrumsundervisning och genom flexibel undervisning,
2. för teoretiska gymnasiala kurser tillämpas ett enhetspris på 55 kronor per
poäng. Enhetspriset föreslås gälla för undervisning som ges både genom
klassrumsundervisning och genom flexibel undervisning,
3. för gymnasiala yrkeskurser och sammanhållna yrkesutbildningar tillämpas
bilaterala förhandlingar mellan berörda kommuner,
4. för grundläggande och gymnasiala distanskurser tillämpas ett enhetspris på
36 kronor per poäng,
5. för elever inom särskild utbildning för vuxna tillämpas bilaterala
förhandlingar mellan berörda kommuner,
6. för utbildning i svenska för invandrare tillämpas ersättning enligt följande:
o Studieväg 1 bilaterala förhandlingar mellan berörda kommuner
o Studieväg 2 56 kronor per timme
o Studieväg 3 42 kronor per timme,
7. att ovanstående priser föreslås gälla under 2020 samt under tiden 2019-07-01-2019-12-31
__________
Expedieras till:

gr@goteborgsregionen.se

För kännedom till:

timka.cuskic@skola.kungalv.se
kerstin.engelin@kungalv.se;
helena.odinge@kungalv.se
ingrid.karlsson@kungalv.se
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§ 162/2019

Redovisning av åtgärder för att avhjälpa brister vid Mimers Hus
gymnasium Munin (Dnr KS2019/0127)
Skolinspektionen genomförde en regelbunden tillsyn på Mimers Hus gymnasium Munin den
24–25 april. Utifrån tillsynen tog Skolinspektionen ett beslut den 27 juni 2019 om att vidta
åtgärder för att avhjälpa brister inom extra anpassningar och särskilt stöd, studiero,
grundläggande förutsättningar för skolenheten samt styrning och utveckling av verksamheten.
Verksamheten bedömer att de åtgärder som Mimers Hus gymnasium Munin genomförts
kommer att rätta till de brister som Skolinspektionen uppmärksammats. Kungälvs kommun
ska redovisa åtgärder senast den 2 december 2019. Verksamheten föreslår att redovisningen av
vidtagna åtgärder med anledning av påtalade brister vid regelbunden tillsyn på Mimers Hus
gymnasium Munin godkänns som kommunens svar till Skolinspektionen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Redovisning av åtgärder för att avhjälpa brister vid Mimers Hus gymnasium
Munin 2019-10-18
Bilaga Mimers Hus gymnasium Munins svar 2019-10-18
Bilaga Bilaga 1 EHT-team organisation 1920 2019-10-18
Bilaga Bilaga 2 Arbetsgång elev som riskerar ej nå målen 2019-10-18
Bilaga Bilaga 3 Arbete med utrednignar särskilt stöd och ÅP lå 1920 2019-10-18
Bilaga Bilaga 4 Fortbildning Mimers Hus v. 45 - 49 instruktion 2019-10-18
Bilaga Bilaga 5 Studiedag måndag 28 oktober 2019 2019-10-18
Bilaga Bilaga 6 Prioriterade mål 20192020 2019-10-18
Bilaga Bilaga 7 Gemensamma ordningsregler på Mimers Hus 1920 2019-10-18
Bilaga Bilaga 8 Likabehandlingsplan Mimers Hus 1920 Munin 2019-10-18
Bilaga Bilaga 9 Dagordning EHT lå 1920 2019-10-18
Bilaga Bilaga 10 Dagordning arbetslagsmöte 2019-10-18
Bilaga Bilaga 11 Dagordning Mentorstid 2019-10-18
Bilaga Bilaga 12 Munin lärare som undervisar och saknar behörighet 2019-10-18
Bilaga Bilaga 13 Kalendarium elevhälsa ht 2019 2019-10-18
Bilaga Bilaga 14 Dagordning 29 okt 2019 Elevhälsa och Skolledning 2019-10-18
Bilaga Bilaga 15 Slutbetyg mimers 16-klasser examen och betyg per program 2019-10-18
Bilaga 16 Slutbetyg mimers år 16-klasser ämne) 2019-10-18
Bilaga Bilaga 17 Körschema systematiskt kvalitetsarbete mån 17 juni 2019 2019-10-18
Bilaga Bilaga 18 Årshjul systematiskt kvalitetsarbete 2019-10-18
Bilaga Bilaga 19 Munin SKA 3 2019 0830 2019-10-18
Bilaga Beslut Mimers Hus gymnasium Munin 2019-10-18
Beslut
Skrivelsen ”Redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av påtalade brister vid
regelbunden tillsyn på Mimers Hus gymnasium Munin”, godkänns som kommunens
svar till Skolinspektionen.
__________
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Expedieras till:

skolinspektionen.goteborg@skolinspektionen.se

För kännedom till:

Johanna Rydberg
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§ 163/2019

Redovisning av åtgärder för att avhjälpa brister vid Mimers Hus
gymnasium Hugin (Dnr KS2019/0127)
Skolinspektionen genomförde en regelbunden tillsyn på Mimers Hus gymnasium Hugin den
13 och 18 mars 2019. Utifrån tillsynen tog Skolinspektionen ett beslut den 13 juni 2019 om att
vidta åtgärder för att avhjälpa brister inom undervisning och lärande, extra anpassningar och
särskilt stöd, trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling samt grundläggande
förutsättningar för skolenheten. Verksamheten bedömer att de åtgärder som Mimers Hus
gymnasium Hugin genomförts kommer att rätta till de brister som Skolinspektionen
uppmärksammats. Kungälvs kommun ska redovisa åtgärder senast den 20 november 2019.
Verksamheten föreslår att redovisningen av vidtagna åtgärder med anledning av påtalade
brister vid regelbunden tillsyn på Mimers Hus gymnasium Munin godkänns som kommunens
svar till Skolinspektionen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Redovisning av åtgärder för att avhjälpa brister vid Mimers Hus gymnasium
Hugin 2019-10-18
Bilaga Mimers Hus gymnasium Hugins svar 2019-10-18
Bilaga Bilaga 1. Hugin.Prioriterade mål 20192020 2019-10-18
Bilaga Bilaga 2. Hugin.Måndag 17 juni 2019 2019-10-18
Bilaga Bilaga 3. Hugin.EHT-team organisation 1920 2019-10-18
Bilaga Bilaga 4. Hugin. Arbetsgång elev som riskerar ej nå målen 2019-10-18
Bilaga Bilaga 5. Hugin. Studiedag måndag 28 oktober 2019 2019-10-18
Bilaga Bilaga 6. Hugin.Fortbildning Mimers Hus v. 45 - 51 instruktion 2019-10-18
Bilaga Bilaga 7. Hugin. Gemensamma ordningsregler på Mimers Hus 1920 2019-10-18
Bilaga Bilaga 8. Hugin.Likabehandlingsplan Mimers Hus 1920 Hugin 2019-10-18
Bilaga Bilaga 9. Hugin. Dagordning EHT lå 1920 2019-10-18
Bilaga Bilaga 10. Hugin. Mötestider för EHT-arbetslag hösten 19 2019-10-18
Bilaga Bilaga 11. Hugin. Dagordning arbetslagsmöte 2019-10-18
Bilaga Bilaga 12.Hugin. Dagordning Mentorstid 2019-10-18
Bilaga Bilaga 13. Hugin. Kalendarium elevhälsa ht 2019 2019-10-18
Bilaga Bilaga 13B. Hugin. Fortbildning SYV 2019-10-18
Bilaga Bilaga 14. Hugin. Biblioteksuppgift 2019-10-18
Bilaga Bilaga 15. Hugin. Biblioteksanvändning på Hugin 2019-10-18
Bilaga Beslut Mimers Hus gymnasium Hugin (002) 2019-10-18
Beslut
Skrivelsen ”Redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av påtalade brister vid
regelbunden tillsyn på Mimers Hus gymnasium Hugin”, godkänns som kommunens
svar till Skolinspektionen.
__________
Expedieras till:

skolinspektionen.goteborg@skolinspektionen.se
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Johanna Rydberg
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§ 164/2019

Redovisning av åtgärder för att avhjälpa brister vid Thorildskolan efter
uppföljande tillsynsbesök av Skolinspektionen, Dnr 41-2018:2938 (Dnr
KS2018/0945)
Under våren 2018 beslutade Skolinspektionen att genomföra en riktad tillsyn vid
Thorildskolan med anledning av inkomna uppgifter om missförhållanden som rörde
undervisningen, tryggheten och studieron samt arbetet för att motverka kränkande behandling.
Tillsynen genomfördes den 17 april och 27 april 2018.
Skolinspektionen fann i beslut den 29 juni 2018 att Kungälvs kommun brustit inom områdena
extra anpassningar och särskilt stöd, trygghet och studiero och åtgärder mot kränkande
behandling samt förutsättningar för utbildningen. Skolinspektionen förelade Kungälvs
kommun att senast den 28 november 2018 vidta åtgärder för att avhjälpa bristerna.
Den 29 november 2018 redogjorde kommunen för de åtgärder som gjorts med anledning av
föreläggandet. Skolinspektionen gjorde också ett uppföljningsbesök den 26 februari 2019. Mot
bakgrund av redovisningen och besöket, bedömde Skolinspektionen i beslut den 12 juni 2019
att de flesta av bristerna avhjälps, förutom den som rör trygghet och studiero. Kungälvs
kommun förelades därför att senast den 25 november 2019 att vidta åtgärder för att avhjälpa
denna brist genom att se till att:
•

utbildningen utformas så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av
trygghet och studiero (5 kap. 3 § skollagen).

Detta innebär att rektorn ska se till att samtliga elever har en skolmiljö som präglas av
studiero.
Thorildskolan har redogjort för vilka fortsatta åtgärder som gjorts för att säkerställa studiero
vid skolan. Verksamheten bedömer att skolan vidtar ett antal åtgärder som säkerställer att
bristen avhjälpts.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Redovisning av åtgärder för att avhjälpa brister vid Thorildskolan efter
uppföljande tillsynsbesök av Skolinspektionen, Dnr 41-2018:2938 2019-10-28
Bilaga Thorildskolans svar till Skolinspektionen 2019-10-28
Bilaga Bilaga 1 Thorildskolans värdegrund 2019-10-28
Bilaga Bilaga 2 Förhållningssätt på Thorildskolan 2019-10-28
Bilaga Bilaga 3 Thorildskolans vision 2022 2019-10-28
Bilaga Bilaga 4 KANBAN 2019-10-28
Bilaga Bilaga 5 Lektionsstruktur 2019-10-28
Bilaga Bilaga 5 Lektionsstruktur-2 2019-10-28
Bilaga Beslut efter uppföljning Thorildskolan 2019-10-28
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Beslut
Skrivelsen ”Svar utifrån beslut efter uppföljning för grundskola efter riktad tillsyn på
Thorildskolan” godkänns som kommunens svar till Skolinspektionen.
__________
Expedieras till:

skolinspektionen.goteborg@skolinspektionen.se

För kännedom till:

Rektorn Anna Fischer vid Thorildskolan
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§ 165/2019

Redovisning av åtgärder för att avhjälpa brister vid Ytterbyskolan (Dnr
KS2019/0127)
Skolinspektionen genomförde den 9-10 april 2019 regelbunden tillsyn av Ytterbyskolan. I
beslut den 28 juni 2019 fann Skolinspektionen brister i områdena ”Undervisning och lärande”,
”Extra anpassningar och särskilt stöd”, Bedömning och betygsättning”, Trygghet, studiero och
åtgärder mot kränkande behandling” samt ”Grundläggande förutsättningar för skolenheten”.
Kungälvs kommun ska senast den 25 november 2019 redovisa åtgärder som vidtagits för att
avhjälpa bristerna.
Verksamheten bedömer att de åtgärder som Ytterbyskolan vidtagit kommer att rätta till de
brister som Skolinspektionen uppmärksammat. Verksamheten föreslår att redovisning för
vidtagna åtgärder med anledning av påtalade brister i regelbunden tillsyn vid Ytterbyskolan
godkänns som kommunens svar till Skolinspektionen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Redovisning av åtgärder för att avhjälpa brister vid Ytterbyskolan 2019-10-29
Bilaga Ytterbyskolans svar till skolinspektionen 2019-10-29
Bilaga Bilaga 1 - Ytterbyskolans KANBAN 2019-10-29
Bilaga Bilaga 2 - Ytterbyskolans årshjul 1920 2019-10-29
Bilaga Bilaga 3 - Observationsprotokoll skola 2019-10-29
Bilaga Bilaga 4 - Planering i Unikum 2019-10-29
Bilaga Bilaga 5 - Årshjul Matematik 2019-10-29
Bilaga Bilaga 6 - Årshjul Svenska 2019-10-29
Bilaga Bilaga 7 - Årshjul Textilslöjd 2019-10-29
Bilaga Bilaga 8 - Årshjul Musik 2019-10-29
Bilaga Bilaga 9 - Årshjul SO 2019-10-29
Bilaga Bilaga 10 - Årshjul NO och Teknik 2019-10-29
Bilaga Bilaga 11 - Årshjul Hem och Konsumentkunskap 2019-10-29
Bilaga Bilaga 12 - Årshjul IDH 2019-10-29
Bilaga Bilaga 13 - Strukturer för lärande 2019-10-29
Bilaga Bilaga 14 - Strukturer för trygghet 2019-10-29
Bilaga Bilaga 15 - Ärendegång Extra anpassningar 2019-10-29
Bilaga Bilaga 16 - SKA-BÖR-KAN-trappan 2019-10-29
Bilaga Beslut Ytterbyskolan 1 2019-10-29
Beslut
Skrivelsen ”Redovisning för vidtagna åtgärder med anledning av påtalade brister i
regelbunden tillsyn vid Ytterbyskolan” godkänns som kommunens svar till
Skolinspektionen.
__________
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Expedieras till:

skolinspektionen.goteborg@skolinspektionen.se

För kännedom till:

Rektor Linda Bjälkenborn vid Ytterbyskolan
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§ 166/2019

Tillsyn och insyn av fristående verksamheter i Kungälvs kommun 2019
(Dnr KS2019/1769)
Enligt skollagen ska kommunen utöva tillsyn och insyn över fristående verksamheter som
kommunen godkänt eller gett rätt till bidrag. Information om åtgärder som gjorts inom tillsyn
och insyn redovisas för utskottet för bildning och lärande en gång per år.
Sedan december 2018 har ordinarie tillsynsbesök gjorts vid två förskolor. Även två
samrådsmöten hållits med de fristående verksamheterna.
Under året har en fristående skola lagt ner. Inga nya verksamheter har etablerat sig i
kommunen.
Sedan första januari 2019 har ny lagstiftning tillkommit som rör ägar- och ledningsprövning.
Den innebär att kommunen ska bedöma insikt, ekonomiska förutsättningar och lämplighet av
de personer som har inflytande i verksamheten både vid nyetablering, vid förändringar i
verksamheten och vid tillsyn.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Tillsyn och insyn av fristående verksamheter i Kungälvs kommun 2019 201911-01
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
__________
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§ 167/2019

Rapporter
Gun-Marie Daun (KD) rapporterar från:
GR idrottsråd
• Samverkan mellan kommuner
• Temaområden fördjupad samverkan
• Handlingsplan för fysisk aktivitet för barn och unga
• Bidrag och bokningshantering
• Nästa möte 20 mars 2020
Anna Vedin (M) rapporterar från:
Programråd handels och administration
• Ett företag deltog
• Dialog kring lärlingsutbildningen samt förslag om samlat lärlingsprogram från med
samma dagar lektionsdagar.
Beslut
Informationen antecknas till protokollet
__________
Expedieras till
För kännedom till
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§ 168/2019

Övriga frågor
Dialog med Annelie Johannisson, bibliotekschef, om fördjupad lägesrapport bibliotek:
• Läslov med koncentrerade aktiviteter på Mimers Hus. Utlån ökar under perioder med
många aktiviteter.
• Projekt Komarken, sökt statliga medel från kulturrådet. Särskilt uppmärksamhet riktas
mot de mindre barnen och deras föräldrar
• Dialog kring meröppna bibliotek:
- inbrott på biblioteket i Kärna.
- Dialog kring vilka som använder sig av de meröppna biblioteken och om statistik på
detta finns.
Beslut
Informationen antecknas till protokollet
__________
Expedieras till
För kännedom till
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§ 169/2019

Styrdokument - Riktlinjer Förskola och pedagogisk omsorg (Dnr
KS2019/1487)
Paragrafen är omedelbart justerad och återfinns i separat protokoll.
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§ 170/2019

Toleransen i ordinarie verksamhet
Utskottet för bildning och lärande önskar att få en fördjupning kring hur Toleransen har
implementerats i den ordinarie verksamheten, från att tidigare varit ett projekt
(toleransprojektet).
Följande frågeställningar ska besvaras:
1. Vad innehåller den 30 procentiga tjänst inom sektor bildning och lärande som ska arbeta
med Toleransen?
2. Vad finns för beslut på att pengarna för Toleransen ligger hos verksamhetschef och inte
hos respektive rektor?
3. Hur tas gruppen elever som väljs ut att åka fram?
4. Utifrån att Toleransen idag är en del av ordinarie verksamheten, hur motiveras att en
grupp väljs ut att åka på resa? På vilket sätt säkerställs att samtliga elever får ta del på
likvärdigt sätt av värdegrundsarbetet?
5. Varför börjar Toleransen i årskurs sju och inte förskolan då det handlar om
värdegrundsfrågor?

Förslag till kommunstyrelsen
Förvaltningen uppdras att besvara ovanstående frågeställningar och återkoppla till
utskottet för bildning och lärande
__________
Expedieras till

Dennis Reinhold
Catharina Bengtsson

För kännedom till

Kajsa Danesjö
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