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§ 171/2019

Val av justerare
Till justerare föreslås Gun-Marie Daun (KD). Ordförande meddelar att protokollet justeras
fredagen 20 december klockan 10.00 på kommunkansliet.
Beslut
Till justerare utses Gun-Marie Daun (KD).
__________
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§ 172/2019

Tillkommande och utgående ärenden
Tillkommande informationspunkt:
• Skolskjuts § 179
Utgående ärende:
• Revidering av kulturpolicy (dnr KS2019/0245) § 185
Beslut
Föredragningslistan fastställs
__________

Justeras sign
UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH
LÄRANDE

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2019-12-18
5 (21)

§ 173/2019

Information från sektorchef - sektor samhälle och utveckling
Andreas Sjunnesson, verksamhetschef, samt Katarina Vallström, fritidskonsulent, informerar
om:
Lägesrapport Sparråshallen
• Slutet av utredningsskedet
• Preliminär tidsplan presenteras, preliminärt ska verksamhet kunna startas i hallen
vecka 15 år 2020.
Lägesrapport Kärna
• Genomgång status lokaler Kärna skola samt kommunal förskola i Kärna.
• Ny konstgräsanläggning kan möjliggöra byggnation på den äldre fotbollsplanen
• Kommunfullmäktige antagit detaljplan som överklagats
• Genomgång målbild för 2022 och åren därefter med ny byggnad för friskolan i Kärna,
förskola, ny idrottshall och utbyggnad av Kärna skola.
Arbete Bohusleden
• Bakgrund
• Upprustning tillsammans med västkuststiftelsen (nya ledmarkringar, ny skyltstandard,
spångbyggarkurs, nya ledsträckningar på kommunens mark, översyn vindskjul, kontakt
med markägare)
Uppföljning arbete föreningsbidrag
• Revidering av riktlinjer för stöd till fritidsföreningar med barn- och
ungdomsverksamhet (dnr KS2017/1980) sker tillsammans med flera enheter inom
kommunen samt idrottsrådet och föreningar. Allt föreningsstöd ska samlas till ett
dokument.
• Budget 2020 oförändrad
• Fördjupning LOK-stöd
Verksamhet
• Personalläge
• Ekonomi
• Utebadet, status åtgärder 2019 och 2020
• Aktiviteter i kommunala lokaler under jul- och nyårshelgerna.
• Arrangemang under 2020 i Kungälv
Beslut
Informationen antecknas till protokollet
__________
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§ 174/2019

Grundbelopp Marknadsbidrag 2020 (Dnr KS2019/1889)
Kungälvs kommun har sedan 2017 ett gemensamt styrdokument för kommunens bidrag till
fritidsföreningar med barn och ungdomsverksamhet, KS2017/1980.
Riktlinjerna skapar en tydlighet och en enkelhet för såväl förvaltningens tjänstemän som för
föreningarna och ger en samlad bild av vilka bidrag föreningarna kan söka.
I styrdokumentet, under bidraget Marknadsbidrag – för att stärka varumärket Kungälvs
kommun genom idrottslig verksamhet säger texten ”Grundbeloppet fastställs årligen i
förhållande till ekonomiskt utrymme i kommunens budget” och skall därför inför varje nytt
verksamhetsår fastställas.
Budgetutrymmet för marknadsbidraget 2020 är samma som 2019 och 2018: 360 000 kronor.
Under 2019 har fler föreningar ansökt om stödet jämfört med tidigare varvid budgeterade
medel inte fullt ut räckt. Förvaltningen föreslår att grundbeloppet som varit 30 000 kronor,
justeras till 20 000 kronor för att möta budgeterad ram men även att om medel finns kvar när
året är slut, göra en fyllnadsutbetalning. De återstående medlen fördelas då till samtliga
föreningar som sökt marknadsbidrag under året.
Förslag till beslut:
1) 2020 är grundbeloppet för marknadsbidraget 20 000 kronor.
2) Om det, när bidragsåret är avslutat 2020, finns pengar kvar i potten för
marknadsbidrag så gör Kungälvs kommun en fyllnadsutbetalning. De återstående
medlen fördelas då till samtliga föreningar som sökt marknadsbidrag under året.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Grundbelopp Marknadsbidrag 2020 2019-11-21
Beslut
1. För år 2020 är grundbeloppet för marknadsbidraget 20 000 kronor.
2. Om det, när bidragsåret är avslutat 2020, finns pengar kvar i potten för
marknadsbidrag så gör Kungälvs kommun en fyllnadsutbetalning. De återstående
medlen fördelas då till samtliga föreningar som sökt marknadsbidrag under året.
__________
Expedieras till:

Katarina Vallström

För kännedom till:

Andreas Sjunnesson
Anders Holm

Justeras sign
UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH
LÄRANDE

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2019-12-18
7 (21)

§ 175/2019

Organisation för gymnasiesärskolan 2020/2021 (Dnr KS2019/1937)
Inför läsåret 2020/2021 behöver kommunstyrelsen besluta om en preliminär organisation för
årskurs 1 i gymnasiesärskolan. Utbildningsutbudet anmäls till Göteborgsregionens
kommunalförbund inför antagningsarbetet som påbörjas i december. Förslaget innebär inga
stora förändringar jämfört med tidigare år. Trekungagymnasiet planerar att erbjuda fem
nationella program samt individuellt program.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Organisation för gymnasiesärskolan 2020/2021 2019-12-02
Förslag till kommunstyrelsen
Preliminär organisation av program och antal platser på Trekungagymnasiet i årskurs
1 för läsåret 2020/2021 godkänns.
__________
Expedieras till:

Johanna Rydberg
Magnus Haglund

För kännedom till:
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§ 176/2019

Samverkansavtal kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen 2020-2023
(Dnr KS2019/1624)
Ett nytt samverkansavtal för vuxnas lärande i Göteborgsregionen 2020–2023 har tagits fram.
Samverkansavtalet syftar till att optimera de kommunala resurserna utifrån ett ekonomiskt och
kvalitetsmässigt perspektiv. Det ska även skapa förutsättningar för bättre
kompetensförsörjning och bidra till tillväxt i Göteborgsregionen. Verksamhetens bedömer att
avtalet ger möjlighet för kommunen att tillhandahålla utbildningar som kommunen själv kan
ha svårt att bedriva. Avtalet ger en tydligare roll-och ansvarsfördelning jämfört med tidigare
avtal. Verksamheten föreslår att samverkansverkansavtal för vuxnas lärande 2020.01.012023.12.31 godkänns.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Samverkansavtal kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen 2020-2023 201912-05
Bilaga Protokollsutdrag § 73 2019-12-05
Bilaga Samverkansavtal kring vuxnas lärande 2020 2019-12-05
Bilaga Avtal för vuxnas lärande fr o m 2014 2019-12-05
Beslut
1. Samverkansavtal kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen 2020-01-01–2023-1231 godkänns.
2. Sektorchef bildning och lärande uppdras att skriva under ”Samverkansavtal kring
vuxnas lärande i Göteborgsregionen 2020-01-01–2023-12-31”
__________
Expedieras till:

gr@goteborgsregionen.se

För kännedom till: Johanna Rydberg
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§ 177/2019

Redovisning av åtgärder för att avhjälpa brister vid Kastellegårdsskolan 1
(Dnr KS2019/0127)
Skolinspektionen genomförde den 23 och 29 april 2019 regelbunden tillsyn av
Kastellegårdsskolan 1 (f-3). I beslut den 23 augusti 2019 fann Skolinspektionen brister i
områdena:
• Undervisning och lärande
• Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling
• Grundläggande förutsättningar för skolenheten
• Styrning och utveckling av verksamheten
Kungälvs kommun ska senast den 20 december 2019 redovisa åtgärder som vidtagits för att
avhjälpa bristerna.
Förvaltningen bedömer att de åtgärder som Kastellegårdsskolan 1 vidtagit kommer att rätta till
de brister som Skolinspektionen uppmärksammat. Förvaltningen föreslår att Redovisning för
vidtagna åtgärder med anledning av påtalade brister i regelbunden tillsyn vid
Kastellegårdsskolan 1godkänns som kommunens svar till Skolinspektionen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Redovisning av åtgärder för att avhjälpa brister vid Kastellegårdsskolan 1
2019-11-08
Bilaga Rapport redovisning regelbunden tillsyn Kastellegårdsskolan 2019-11-08
Bilaga Årshjul kalendarie bilaga 1 2019-11-08
Bilaga Översikt perioder Kastellegårdsskolan Bilaga 2 2019-11-08
Bilaga Kastellegårdsskolans utvecklingsplan läsåret 1920 bilaga 3 2019-11-08
Bilaga Perioder_ forum _ arbetslag Kastellgårdsskolan ht18 bilaga 4 2019-11-08
Bilaga lektionsstruktur Bilaga 5 2019-11-08
Bilaga Uppföljningsdokument stopptid Bilaga 6 2019-11-08
Bilaga Planering på stopptid F-3 Bilaga 7 2019-11-08
Bilaga Värdeord bilaga 8 2019-11-08
Bilaga Likabehandlingsplan bilaga 9 2019-11-08
Beslut
Skrivelsen ”Redovisning för vidtagna åtgärder med anledning av påtalade brister i
regelbunden tillsyn vid Kastellegårdsskolan 1” godkänns som kommunens svar till
Skolinspektionen.
__________
Expedieras till:

skolinspektionen@skolinspektionen.se

För kännedom till:

Rektor Camilla Lindroth Vestergren, Kastellegårdsskolan 1
Johanna Embretsén
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§ 178/2019

Förlängning av samverkansavtal för förskola i Göteborgsregionen (Dnr
KS2019/1923)
Ett förlängt samverkansavtal inom Göteborgsregionen för förskola har tagits fram.
Samverkansavtalet reglerar att de namngivna kommunerna inom Göteborgsregionen (GR) i
mån av plats tar emot barn i förskola och pedagogisk omsorg i form av familjedaghem från
andra kommuner och att vid varje sådan placering utgår interkommunal ersättning enligt
fastställd prislista. Varje enskild kommun beslutar om det finns plats att erbjuda barn från
andra kommuner. Samverkansavtalets tillämpningar kan även gälla vid placeringar där det finns
särskilda skäl.
Avtalet har sedan det utarbetades och trädde i kraft gällt i tvåårsperioder. Inför förlängningar
har det hänt att revideringar har gjorts, senast inför avtalet 2018/2019. I aktuellt avtal har inga
förändringar gjorts.
Avtalet gäller under tiden 2020-01-01 till 2021-12-31. Uppsägning av avtalet ska ske skriftligt
senast sex månader före avtalstidens utgång. I annat fall förlängs avtalet till att gälla ytterligare
två år i taget. Samverkansavtalet kan komma att ändras under avtalsperioden om tillämpliga
lagar och förordningar, tillkommer, förändras eller upphör.
Verksamheten föreslår att avtalet ska godkännas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Förlängning av samverkansavtal för förskola i Göteborgsregionen 2019-11-29
Bilaga Samverkansavtal Förskola 2020-2021 2019-11-29
Beslut
1. Samverkansavtal för Förskola i Göteborgsregionen för 2020-2021 godkänns.
2. Sektorchef bildning och lärande uppdras att skriva under ”Förlängning av
Samverkansavtal för Förskola i Göteborgsregionen” 2020-01-01–2021-12-31
__________
Expedieras till:

gr@goteborgsregionen.se

För kännedom till:

Johanna Embretsén
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§ 179/2019

Information från sektorchef - sektor bildning och lärande
Dennis Reinhold, sektorchef, informerar om:
LUPP
• Undersökning ungdomars fritidsvanor, sker vartannat år. Kungälv deltagit år 2007,
2010, 2013 samt 2017
• Mål med LUPP i GR
• Resultat LUPP GR kommuner 2017
Återkoppling 66A
• Två skolor fått 66A anmälningar (Klöverbacken/Olseröd samt Sandbacka). Bägge
skolor har besvarat och åtgärder genomförs.
Språkresor högstadiet
• Utbytesprojekt Tyskland och Frankrike
Tf verksamhetschef grundskola F-6
• Dennis Reinhold och Lars-Gunnar Hermansson delar på uppdraget, samarbete med
Catharina Bengtsson, verksamhetschef grundskola 7-9.
Nytt arbetssätt analys
• Workshop mellan HR samt sektorns ekonomer har skett. Nytt arbetssätt kommer att
implementeras genom arbete i team kring analys av sjukskrivningsstatistik med syfte
att utföra bättre och träffsäkrare åtgärder. Fylligare rapporteringar till utskottet har
efterfrågats och kommer kunna ges efterhand.
Genomlysning Skolinspektionen yrkesprogram
• Skolinspektionen har i granskningen besök 26 gymnasieskolor
• Skolinspektionen har granskat undervisningens kvalitet i ämnet djur på
naturbruksprogrammet och i ämnet ellära på el- och energiprogrammet.
• Genomgång resultat av granskningen
Skolskjuts
• Beslut i kommunstyrelsen 2019-12-15 om revidering av riktlinjer för skolskjuts och
elevresor (dnr KS2019/1562)
• Genomgång kring grund för förändringar i riktlinjer för skolskjuts
• Oro från gymnasieskolan framförts i och med nya riktlinjer
SOLTAK
• Arbetsgrupp strategiskt forum har bildats för uppföljning av kvaliteten.
Beslut
Informationen antecknas till protokollet
_________
Justeras sign
UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH
LÄRANDE

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2019-12-18
12 (21)

§ 180/2019

Ekonomi och uppföljning
Helena Odinge och Kerstin Engelin, båda ekonomi, informerar om:
• Budgetarbete pågår. Alla verksamheter har fått sin budget.
• Riktlinjer för skolskjuts ger positiva ekonomiska effekter, men inte förrän 2020-2021
fullt ut.

Beslut
Informationen antecknas till protokollet
__________
Expedieras till
För kännedom till
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§ 181/2019

Styrdokument kulturpris och kulturstipendium (Dnr KS2019/1558)
Kungälvs kommuns kulturpris och kulturstipendium delas ut en gång om året. Beslut om
pristagare och stipendiat tas av kommunstyrelsens utskott för bildning och lärande efter
ansökningar, nomineringar eller förslag från ledamot. Nu ska samtliga styrdokument
uppdateras och i de nya riktlinjerna förslås innefatta förtydligande kring inriktning på de
sökande.
Förvaltningen föreslår att regler för Kungälvs kommuns kulturpris och kulturstipendium antas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Styrdokument kulturpris och kulturstipendium 2019-11-14
Bilaga Styrdokument Kulturpris och Kulturstipendium 2019 2019-11-14
Förslag till kommunstyrelsen
Regler för Kungälvs kommuns kulturpris och kulturstipendium antas.
__________
Expedieras till:

Mariella Sivertstrand

För kännedom till:
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§ 182/2019

Kulturbidrag i form av verksamhetsstöd - Teater Tofta (Dnr KS2019/1472)
Kungälvs kommun har sedan 2014 ett kulturbidrag i form av verksamhetsstöd
(KS2014/1065).
Teater Tofta ansöker om bidrag för verksamhetsåret 2020 inom ramen för fastställda kriterier.
Utskottet för Bildning och Lärande beslutar om bidrag för nästkommande år enligt delegation
från kommunstyrelsen och inom befintlig ram i sektor Bildning och lärandes budget.
Teater Toftas verksamhet uppfyller kriterierna och bedöms lämpliga att erhålla ett
verksamhetsbidrag för 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Kulturbidrag i form av verksamhetsstöd - Teater Tofta 2019-11-14
Bilaga VB_ Redovisning 2019 + Ansökan 2020 - Teater Tofta Verksamhetsbidrag 2019-11-14
Bilaga Teater Tofta - redovisning verksamhetsbidrag Kungälvs kommun 2019 2 2019-11-14
Bilaga Teater Tofta - Ansökan verksamhetsbidrag Kungälvs kommun 2020 2019-11-14
Beslut
Teater Tofta beviljas kulturbidrag i form av verksamhetsstöd för 2020 med 100 000
kronor
__________
Expedieras till:

Mariella Sivertstrand

För kännedom till:
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§ 183/2019

Idéburet offentligt partnerskap Kyrkornas OmsorgsCentrum (Dnr
KS2019/0604)
Syftet med IOP är att skapa ett långsiktigt socialt hållbart Kungälv genom att stärka samverkan
mellan kommunen och den idéburna sektorn. Syftet är också att skapa förutsättningar för
långsiktig samverkan och öka dialogen mellan parterna.
Partnerskapet avser samverkan avser samverkan mellan Kungälvs kommun och Kyrkornas
OmsorgsCentrum, när det gäller stödverksamhet för socialt utsatta person, ofta med
missbruksproblematik och/eller psykisk problematik.
Förslag till beslut:
•
•
•

Förvaltningen ges i uppdrag att teckna idéburet offentligt partnerskap med
Kyrkornas OmsorgsCentrum.
Under tidsperioden 2020-01-01 t.o.m. 2022-12-31 erhåller Kyrkornas
OmsorgsCentrum ett årligt bidrag på 250 tkr.
Utvecklingsledare folkhälsa, Kungälvs kommun ansvarar för uppföljningsmöten
kontinuerligt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Idéburet offentligt partnerskap Kyrkornas OmsorgsCentrum 2019-11-19
Bilaga Stadgar för KOC som medlemmar i Hela Människan 2016 2019-11-19
Bilaga Överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap Kyrkornas omsorgscentrum
2019-11-19
Beslut
1. Förvaltningen ges i uppdrag att teckna idéburet offentligt partnerskap med
Kyrkornas OmsorgsCentrum.
2. Under tidsperioden 2020-01-01 t.o.m. 2022-12-31 erhåller Kyrkornas
OmsorgsCentrum ett årligt bidrag på 250 tkr.
3. Utvecklingsledare folkhälsa, Kungälvs kommun ansvarar för uppföljningsmöten
kontinuerligt.
__________
Expedieras till:

Johan Sjöholm

För kännedom till:

Lena Arnfelt
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§ 184/2019

Idéburet offentligt partnerskap Spelberoendesförening 2019 (Dnr
KS2019/1805)
Syftet med IOP är att skapa ett långsiktigt socialt hållbart Kungälv genom att stärka samverkan
mellan kommunen och den idéburna sektorn. Syftet är också att skapa förutsättningar för
långsiktig samverkan och öka dialogen mellan parterna.
Partnerskapet avser samverkan mellan Kungälvs kommun och Spelberoendes förening
Göteborg när det gäller stödverksamhet för personer med spelmissbruk och dess anhöriga.
Förslag till beslut:
•
•
•

Förvaltningen ges i uppdrag att teckna ett idéburet offentligt partnerskap med
Spelberoendes förening Göteborg.
Under tidsperioden 2020-01-01 t.o.m. 2022-12-31 erhåller Spelberoendes
förening Göteborg ett årligt verksamhetsstöd från Kungälvs kommun på 75 tkr.
Utvecklingsledare Folkhälsa, Kungälvs kommun ansvarar för uppföljningsmöten
kontinuerligt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Idéburet offentligt partnerskap Spelberoendesförening 2019 2019-11-08
Bilaga Stadgar - Spelberoendes Förening Göteborg 2019-11-08
Bilaga Idéburet Offentligt Partnerskap - Spelberoendes Förening Göteborg 2019-11-08
Beslut
1. Förvaltningen ges i uppdrag att teckna ett idéburet offentligt partnerskap med
Spelberoendes förening Göteborg.
2. Under tidsperioden 2020-01-01 t.o.m. 2022-12-31 erhåller Spelberoendes
förening Göteborg ett årligt verksamhetsstöd från Kungälvs kommun på 75 tkr.
3. Utvecklingsledare Folkhälsa, Kungälvs kommun ansvarar för uppföljningsmöten
kontinuerligt.
__________
Expedieras till:

Johan Sjöholm

För kännedom till:

Lena Arnfelt

Justeras sign
UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH
LÄRANDE

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2019-12-18
17 (21)

§ 185/2019

Revidering av kulturpolicy (Dnr KS2019/0245)
Ärendet utgår

Justeras sign
UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH
LÄRANDE

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2019-12-18
18 (21)

§ 186/2019

Årshjul - utskottet för bildning och lärande 2020
Kommunkansliet har tillsammans med sektor bildning och lärande samt fritidsenheten
sammanställt ett årshjul för år 2020 för utskottet.
Syftet med årshjulet är att få ett så jämnt ärendeflöde som möjligt över året och en
förutsägbarhet i vilka ärenden som kommer upp och när.
Årshjulet är ett levande dokument som förändras allt eftersom behov finns under året och
utskottet för bildning och lärande föreslås att anteckna informationen.
Beslut
Informationen antecknas till protokollet
__________
Expedieras till
För kännedom till

Justeras sign
UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH
LÄRANDE

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2019-12-18
19 (21)

§ 187/2019

Loggbok
Utskottet har fått loggboken utskickad på förhand och går gemensamt igenom den.
Beslut
Informationen antecknas till protokollet
__________
Expedieras till
För kännedom till

Justeras sign
UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH
LÄRANDE

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2019-12-18
20 (21)

§ 188/2019

Ändrad mötestid 29 april 2020
Planerat sammanträde för utskottet är klockan 10.00-17.00 onsdagen 29 april. Anna Vedin
(M) har kommit överens med ordförande i kultur- och fritidsberedningen, Ingela Rossi (S), om
att hålla delvis gemensamt möte 29 april.
Utskottet kommer att sammanträda klockan 09.00-15.00, gemensamt möte kommer att hållas
med beredningen mellan klockan 15.00-17.00.
Beslut
Informationen antecknas till protokollet
__________
Expedieras till
För kännedom till

Justeras sign
UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH
LÄRANDE

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2019-12-18
21 (21)

§ 189/2019

Rapporter
Anna Vedin (M) rapporterar från:
Möte med SIMBA
• Utmaningar inom kommunerna.
• SIMBA team – redovisning hur dessa fungerar från SIMBA psykolog
• Modellbeskrivning för Mini-Maria och om detta ska finnas inom SIMBA området.
• Samverkansplan
Assar Wixe (S) rapporterar från:
GR Utbildningsgrupp
• Utbildningsgruppens uppgifter och aktuella ärenden, exempelvis:
- Praktikplatser
- Branschråd förskola/skola

Beslut
Informationen antecknas till protokollet
__________
Expedieras till
För kännedom till

Justeras sign
UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH
LÄRANDE

