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§ 29/2020

Val av justerare
Till justerare föreslås Gun-Marie Daun (KD). Ordförande meddelar att protokollet justeras
måndagen 9 mars klockan 10.00.
Beslut
Till justerare utses Gun-Marie Daun (KD).
__________
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§ 30/2020

Tillkommande och utgående ärenden
Utgående ärende:
- Revidering av kulturpolicy (Dnr KS2019/0245) § 37
Beslut
Föredragningslistan fastställs
__________
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§ 31/2020

Information från sektorchefen - sektor samhälle och utveckling
Andreas Sjunnesson, verksamhetschef, informerar om:
Sparråshallen
- Tidplan följs och återställning av golv sker nu. Beräknat öppnande är vecka 15.
- Mycket höga vattenflöden har uppmätts under tre helger i februari. Inträngning genom
utrymningsdörr hanterat och åtgärdat.
Diseröds bibliotek
- Avlopp läckt i fastigheten, vattenskada i biblioteket.
- Återställningsarbete pågår och beräknas klart under vecka 11.
Säsongsavslut Skarpe Nord
- Säsongsbyte. Isen släpps vecka 11. Gräset läggs 27-28 mars.
Övrigt arbete:
- Gräsplaner och bryggor (Rörtången och Sundhammar) ska göras i ordning under april och
maj.
Arbete med Idrottspolitiskt program till idrottspolitiskt plan
- Kommunfullmäktige 2020-02-06 § 9 Idrottspolitiskt program (dnr KS2018/1043) antogs
samt plan ska tas fram
- Samarbete mellan förvaltning, idrottsrådet och politik för att ta fram en plan.
Beslut
Informationen antecknas till protokollet
__________
Expedieras till
För kännedom till
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§ 32/2020

Uppdrag 24: KS budgetdirektiv 2020 - Utredning hur en fördubbling av
LOK-stödet kan genomföras under mandatperioden (Dnr KS2020/0141)
I kommunstyrelsens budgetdirektiv inför 2020 gavs förvaltningen 60 riktade uppdrag inklusive
uppdrag 24: Utred hur en fördubbling av LOK-stödet kan genomföras under mandatperioden.
Kommunalt lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) för ungdomsverksamhet premierar aktiva
medlemmar och utgår till förening som bedriver verksamhet för barn och ungdomar i åldern
7-20 år. Stödet avser att stimulera föreningar till rekrytering av aktiva medlemmar som
kontinuerligt och regelbundet erbjuds möjlighet att utöva verksamhet i föreningens regi. Stödet
utgår endast för aktiva medlemmar där utgångspunkten blir det sociala mötet tillsammans med
andra barn och ungdomar. Bidragets storlek fastställs årligen och för år 2019 utgör bidraget 9
kronor per deltagare och sammankomst.
Genomförd omvärldsbevakning visar att Kungälv ligger högt i både genomförda aktiviteter
per individ och i beloppet, 9kr/deltagare mellan 7-20 år.
En fördubbling av lokstödet innebär ett ekonomiskt välbehövligt tillskott för föreningarna.
Det är rimligt att anta att det ökade beloppet dessutom blir ett incitament för föreningarna att
genomföra fler aktiviteter vilket positivt kan gynna folkhälsa, föreningsengagemang och
måluppfyllelse. En ökning av beloppet för LOK-stöd bedöms således gynna barn och
ungdomar i alla föreningar. Samtidigt bör övervägande göras om alternativ användning för
dessa medel inom bidragssystemet som helhet. Flera intressenter har till exempel lyft behovet
av reviderade driftbidrag för att jämna ut obalans i total subvention mellan förening med
verksamhet i kommunal anläggning och förening med verksamhet i egen anläggning.
Budgetering för lokstödet idag är 2 910 000 kronor. En fördubbling av lokstödet skulle således
landa på minst 5 820 000 kronor. Verksamhetsområdet och sektorn har idag inte marginal för
denna kostnadsökning inom befintlig ram utan att ytterligare medel tilldelas.
Långsiktiga planeringsförutsättningar gällande både kostnader och intäkter är av stor vikt för
föreningar. Förändringar i regelverk bör meddelas i god tid och ha en långsiktig bärighet.
Förslag till beslut är att informationen antecknas till protokollet.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Uppdrag 24: KS budgetdirektiv 2020 - Utredning hur en fördubbling av
LOK-stödet kan genomföras under mandatperioden
Förslag till kommunstyrelsen
Informationen antecknas till protokollet.
__________
Expedieras till:

Andreas Sjunnesson
Anders Holm

För kännedom till:
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§ 33/2020

Lokal- och anläggningsstöd till förening med beslut om nedtrappning Kungälvs Skjutbanors förening (Dnr KS2020/0030)
Kungälvs kommun fördelar årligen lokal- och anläggningsstöd till föreningar med barn- och
ungdomsverksamhet. Kostnaderna som föreningen visar, är från 2018 och ansökningarna
skall vara kommunen tillhanda senast 31 oktober 2019. Stödet betalas ut efter beslut i februari
2020.
Total budget för lokal- och anläggningsstöd 2020: 1 400 000kr
Totalt har 18 föreningar sökt lokal- och anläggningsstöd för 2020.
Sedan länge finns det fem föreningar som tidigare erhållit en fast summa i bidrag, oavsett
kostnader. Dessa avtal och överenskommelser har sagts upp (KS2018/0227) och de fasta
summorna fasas ut, så att dessa föreningars bidrag från utbetalningsår 2021 beräknas på
samma sätt som övriga föreningar som ansöker om lokal- och anläggningsbidrag. Vid
utbetalning 2019 erhöll dessa föreningar 80% av den fasta summan och vid utbetalning år
2020, nu, erhåller dessa 65% av den fasta summan. Från och med utbetalningen år 2021
beräknas bidraget på senaste årets kostnader och föreningen kan få bidrag för max 100 000
kronor av de faktiska kostnaderna och är likvärdig övriga föreningar.
Förvaltningens förslag till beslut:
Kungälvs skjutbanors föreningar erhåller, med ett nedtrappningsbeslut enligt KS2018/0227,
65% i lokal och anläggningsstöd av de tidigare fasta bidragen.
Kungälvs Skjutbanors förening erhåller 10 400 kr.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Lokal- och anläggningsstöd till förening med beslut om nedtrappning Kungälvs Skjutbanors förening 2020-02-18
Bilaga Protokollsutdrag - Utskottet för Bildning och lärande - 5 februari 2020 2020-02-18
Bilaga Lokal- och anläggningsstöd till föreningar med beslut om nedtrappning 2020 2020-0218
Beslut
Kungälvs skjutbanors föreningar erhåller, med ett nedtrappningsbeslut enligt
KS2018/0227, 65% i lokal och anläggningsstöd av de tidigare fasta bidragen.
__________

Kungälvs Skjutbanors förening erhåller 10 400 kr för 2020.
Expedieras till:

Katarina Vallström

För kännedom till:

Andreas Sjunnesson
Anders Holm
Kungälvs Skjutbanors förening
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§ 34/2020

Lokal- och anläggningsstöd 2020 Kungälvs Tennisklubb (Dnr
KS2020/0030)
Kungälvs kommun fördelar årligen lokal- och anläggningsstöd till föreningar med barn- och
ungdomsverksamhet. Kostnaderna som föreningen visar, är från 2018 och ansökningarna
skall vara kommunen tillhanda senast 31 oktober 2019. Stödet betalas ut efter beslut i februari
2020.
Total budget för lokal- och anläggningsstöd 2020: 1 400 000kr
Totalt har 19 föreningar sökt lokal- och anläggningsstöd för 2020.
Sedan länge finns det fem föreningar som tidigare erhållit en fast summa i bidrag, oavsett
kostnader. Dessa avtal och överenskommelser har sagts upp (KS2018/0227) och de fasta
summorna fasas ut, så att dessa föreningars bidrag från utbetalningsår 2021 beräknas på
samma sätt som övriga föreningar som ansöker om lokal- och anläggningsbidrag. Vid
utbetalning 2019 erhöll dessa föreningar 80% av den fasta summan och vid utbetalning år
2020, nu, erhåller dessa 65% av den fasta summan. Från och med utbetalningen år 2021
beräknas bidraget på senaste årets kostnader och föreningen kan få bidrag för max 100 000
kronor av de faktiska kostnaderna och är likvärdig övriga föreningar.
Förvaltningens förslag till beslut:
Kungälvs tennisklubb erhåller, med ett nedtrappningsbeslut enligt KS2018/0227, 65% i lokal
och anläggningsstöd av de tidigare fasta bidragen.
Kungälvs tennisklubb förening erhåller 52 000 kr i lokal och anläggningsstöd 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Lokal- och anläggningsstöd 2020 Kungälvs Tennisklubb 2020-02-25
Beslut
Kungälvs tennisklubb erhåller, med ett nedtrappningsbeslut enligt KS2018/0227,
65% i lokal och anläggningsstöd av de tidigare fasta bidragen.

__________

Kungälvs tennisklubb förening erhåller 52 000 kr i lokal och anläggningsstöd
2020.
Expedieras till:

Katarina Vallström

För kännedom till:

Andreas Sjunnesson
Anders Holm
Kungälvs tennisklubb
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§ 35/2020

Lokal- och anläggningsstöd 2020 - Kode IF (Dnr KS2019/1766)
Kungälvs kommun fördelar årligen lokal- och anläggningsstöd till föreningar med barn- och
ungdomsverksamhet. Kostnaderna som föreningen visar, är från 2018 och ansökningarna skall
vara kommunen tillhanda senast 31 oktober 2019. Stödet betalas ut efter beslut i februari 2020.
Total budget för lokal- och anläggningsstöd 2020: 1 400 000kr
Kode IF är en förening med 329 medlemmar varav 206 av dessa är mellan 7-20 år. Av dessa är
79 flickor och 127 pojkar.
Förvaltningens förslag till beslut:
Kode IF erhåller 92 175 kronor i lokal- och anläggningsstöd 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Lokal- och anläggningsstöd 2020 - Kode IF 2020-02-18
Bilaga Protokollsutdrag - Utskottet för Bildning och lärande - 5 februari 2020 2020-02-18
Beslut
Kode IF erhåller 92 175 kronor i lokal- och anläggningsstöd 2020.
__________
Expedieras till:

Katarina Vallström

För kännedom till:

Andreas Sjunnesson
Anders Holm
Kode IF
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§ 36/2020

Nomineringar idrottsstipendium/idrottspris
Utskottet för bildning och lärande delar årligen ut idrottsstipendium samt idrottspris.
Idrottsstipendium syftar till att uppmärksamma och premiera unga idrottsutövare eller
ungdomsledare. Stipendiet kan delas av flera stipendiater och summan uppgår till 10 000
kronor.
Idrottspriset syftar till att uppmärksamma unika framgångsrika idrottsprestationer eller
idrottsinsatser. Den totala prissumman är 10 000 kronor som Kungälvs kommun ger i ett extra
bidrag till ett av pristagaren angett område inom barn- och ungdomsidrotten i kommunen.
Ansökan eller nominering om pris/stipendium kan inlämnas av enskild person, ledare eller
förening. Ledamot av utskottet för bildning och lärande kan också nominera kandidat.
På dagens sammanträde för utskottet dialog kring inkomna ansökningar/nomineringar samt
möjliga kandidater för utskottets ledamöter själva att nominera.
Utskottet diskuterar även nivån på priset och enas kring att det även är möjligt att dela ut
priset för lång, framgångsrik idrottskarriär utöver prestation under året.
Idrottsrådet och kultur-och fritidsberedningen kan föreslå nomineringar till utskottet.
Beslut om pris och stipendium tas på utskottets sammanträde 1 april 2020.

Beslut
Dialogen antecknas till protokollet
__________
Expedieras till
För kännedom till
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§ 37/2020

Revidering av kulturpolicy (Dnr KS2019/0245)
Ärendet utgår
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§ 38/2020

Ombildande av ungdomsfullmäktige (Dnr KS2020/0244)
Ungdomsfullmäktige sammanträde fyra gånger per år och elever från samtliga av kommunens
högstadieskolor har möjlighet att delta. Syftet med ungdomsfullmäktige är att bidra till
ungdomars demokratiska fostran, utöver det ska ungdomsfullmäktige kunna användas som
remissinstans i kommunala frågor som berör ungdomar. För att ge ungdomar i Kungälvs
kommun ytterligare insyn och inflytande i kommunala frågor samt att öka engagemang och
attraktivitet för denna instans föreslås ungdomsfullmäktige att pausas och att ett ungdomsråd
istället bildas. Demokratiberedningen arbetar fram en arbetsordning för det nya ungdomsrådet.
Förslag till beslut:
• Ungdomsfullmäktige pausas från och med juni 2020 och under resten av
mandatperioden.
• Ungdomsråd bildas med uppstart hösten 2020.
• Demokratiberedningen uppdras att ta fram en arbetsordning för ungdomsrådet

Beslutsunderlag
Beredningsskrivelse Ombildande av ungdomsfullmäktige
Förslag till kommunstyrelsen
1. Ungdomsfullmäktige pausas från och med juni 2020 och under resten av
mandatperioden.
2. Ungdomsråd bildas med uppstart hösten 2020.
3. Demokratiberedningen uppdras att ta fram en arbetsordning för ungdomsrådet
__________
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§ 39/2020

Ekonomiskt stöd 2020 - Aktiva Länken (Dnr KS2019/1871)
Ekonomiskt stöd kan beviljas till förening som i sin verksamhet vänder sig till någon av
Socialtjänstens målgrupper och som har aktiviteter som förstärker och/eller är ett komplement
till socialtjänstens verksamheter. Insatserna kan vara förebyggande, stödjande eller
stimulerande för målgruppen. Föreningen skall samverka med socialtjänsten och ha lokal
verksamhet i Kungälv eller på annat sätt anknyta till kommunen.
Föreningsbidragen fördelas från Trygghet och Stöds budget där ca 1 mkr/år är avsatta
för ändamålet.
Aktiva Länken Kungälv Ale ansöker om 250 000 kr i föreningsbidrag 2020.
Förslag till beslut:
Aktiva Länken Kungälv Ale beviljas 78 500 kr i stöd för verksamheten 2020
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ekonomiskt stöd 2020 - Aktiva Länken 2020-02-07
Beslut
Aktiva Länken Kungälv Ale beviljas 78 500 kronor i stöd för verksamheten 2020
__________
Expedieras till:

Aktiva Länken
Katarina Vallström

För kännedom till:

Johan Sjöholm
Lena Arnfelt
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§ 40/2020

Ekonomiskt stöd 2020 - HSO Handikappsförbundens
samarbetsorganisation (Dnr KS2020/0064)
Ekonomiskt stöd kan beviljas till förening som i sin verksamhet vänder sig till någon av
socialtjänstens målgrupper och som har aktiviteter som förstärker och/eller är ett komplement
till socialtjänstens verksamheter. Insatserna kan vara förebyggande, stödjande eller
stimulerande för målgruppen. Föreningen skall samverka med socialtjänsten och ha lokal
verksamhet i Kungälv eller på annat sätt anknyta till kommunen.
HSO är en paraplyorganisation för femton funktionshinderföreningar i Kungälv.
HSO (Handikappförbundens samarbetsorgan Kungälv) ansöker om 55 000 kr i
föreningsbidrag inför 2018.
Förslag till beslut:
HSO (Handikappförbundens samarbetsorgan Kungälv) beviljas 55 000 kronor i stöd för
verksamheten 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ekonomiskt stöd 2020 - HSO Handikappsföreningarnas
samarbetsorganisation 2020-02-07
Beslut
__________

Handikappförbundens samarbetsorgan Kungälv beviljas 55 000 kronor i stöd
för verksamheten 2020.
Expedieras till:

HSO Kungälv
Katarina Vallström

För kännedom till:

Johan Sjöholm
Lena Arnfelt
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§ 41/2020

Ekonomiskt stöd 2020 - Kamratföreningen Länken (Dnr KS2020/0065)
Ekonomiskt stöd kan beviljas till förening som i sin verksamhet vänder sig till någon av
socialtjänstens målgrupper och som har aktiviteter som förstärker och/eller är ett
komplement till socialtjänstens verksamheter. Insatserna kan vara förebyggande, stödjande
eller stimulerande för målgruppen.
Föreningen skall samverka med socialtjänsten och ha lokal verksamhet i Kungälv eller på
annat sätt anknyta till kommunen.
Föreningsbidragen fördelas från Trygghet och Stöds budget där ca 1 mkr/år är avsatta för
ändamålet.
Kamratföreningen Länken ansöker om 85 000 kr i föreningsbidrag 2020.
Förslag till beslut:
Kamratföreningen Länken beviljas 45 000 kronor i stöd för
verksamheten 2019.
Rättelse:
Sedan utskick av handlingar har fel i förslag till beslut upptäckts, korrekt är att föreningen
beviljas stöd för verksamheten år 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ekonomiskt stöd 2020 - Kamratföreningen Länken
Beslut
__________

Kamratföreningen Länken beviljas 45 000 kronor i stöd för
verksamheten 2020.
Expedieras till:

Kamratföreningen Länken
Katarina Vallström

För kännedom till:

Johan Sjöholm
Lena Arnfelt
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§ 42/2020

Ekonomiskt stöd 2020 - Brottsofferjouren (Dnr KS2020/0066)
Ekonomiskt stöd kan beviljas till förening som i sin verksamhet vänder sig till någon av
socialtjänstens målgrupper och som har aktiviteter som förstärker och/eller är ett komplement
till socialtjänstens verksamheter. Insatserna kan vara förebyggande, stödjande eller
stimulerande för målgruppen. Föreningen skall samverka med socialtjänsten och ha
lokalverksamhet i Kungälv eller på annat sätt anknyta till kommunen. Föreningsbidragen
fördelas från Trygghet och Stöds budget där ca 1 mkr/år är avsatta för ändamålet.
Brottsofferjouren i Kungälv – Stenungsund – Orust – Tjörn är en ideell förening som erbjuder
stöd, vägledning och information till människor som blivit utsatt för brott. Även brottsoffrets
anhöriga kan får stöd och vägledning.
Brottsofferjouren har ansökt om 45 000 kronor i stöd för sin verksamhet under 2020.
Förslag till beslut:
Brottsofferjouren beviljas 40 000 kronor i stöd för verksamhet 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ekonomiskt stöd 2020 - Brottsofferjouren
Beslut
Brottsofferjouren beviljas 40 000 kronor i stöd för verksamhet 2020.
__________
Expedieras till:

Brottsofferjouren
Katarina Vallström

För kännedom till:

Lena Arnfelt
Johan Sjöholm
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§ 43/2020

Ekonomiskt stöd 2020 - Equmeniakyrkan (Dnr KS2020/0081)
Ekonomiskt stöd kan beviljas till förening som i sin verksamhet vänder sig till någon av
socialtjänstens målgrupper och som har aktiviteter som förstärker och/eller är ett komplement
till socialtjänstens verksamheter. Insatserna kan vara förebyggande, stödjande eller
stimulerande för målgruppen. Föreningen skall samverka med socialtjänsten och ha
lokalverksamhet i Kungälv eller på annat sätt anknyta till kommunen. Föreningsbidragen
fördelas från Trygghet och Stöds budget där ca 1 mkr/år är avsatta för ändamålet.
Equmeniakyrkan vill värna om alla människors lika värde. De vill vara en god och stödjande
gemenskap för ung och gammal i livets alla skeden och en öppen och välkomnande mötesplats
som främjar integration. Församlingens vision är ”Vi vill vara en kyrka för hela livet, där mötet
med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen”.
Till Mötesplatsen välkomnar de alla människor oavsett religiös tillhörighet. De är en del av
samhällskontraktet i Kungälv.
Equmeniakyrkan Kungälv ansöker om 285 000 kr i föreningsbidrag 2020.
Förslag till beslut:
Equmeniakyrkan Kungälv kronor beviljas 50 000 kronor i stöd för
verksamheten 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ekonomiskt stöd 2020 - Equmeniakyrkan
Beslut
__________

Equmeniakyrkan Kungälv beviljas 50 000 kronor i stöd för
verksamheten 2020.
Expedieras till:

Equmeniakyrkan Kungälv
Katarina Vallström

För kännedom till:

Johan Sjöholm
Lena Arnfelt
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§ 44/2020

Ekonomiskt stöd 2020 - FUB Kungälv (Dnr KS2020/0082)
Ekonomiskt stöd kan beviljas till förening som i sin verksamhet vänder sig till någon av
socialtjänstens målgrupper och som har aktiviteter som förstärker och/eller är ett
komplement till socialtjänstens verksamheter. Insatserna kan vara förebyggande, stödjande
eller stimulerande för målgruppen. Föreningen skall samverka med socialtjänsten och ha
lokalverksamhet i Kungälv eller på annat sätt anknyta till kommunen. Föreningsbidragen
fördelas från Trygghet och Stöds budget där ca 1 mkr/år är avsatta för ändamålet.
FUB i Kungälv är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med
utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv.
Förslag till beslut:
FUB Kungälv beviljas 50 000 kronor i ekonomiskt stöd för verksamhet 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ekonomiskt stöd 2020 - FUB

Beslut
FUB Kungälv beviljas 50 000 kronor i ekonomiskt stöd för verksamhet 2020.
__________
Expedieras till

FUB Kungälv
Katarina Vallström

För kännedom till

Johan Sjöholm
Lena Arnfelt
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§ 45/2020

Ekonomiskt stöd 2020- - FC Komarken (Dnr KS2020/0091)
Enligt framtagna riktlinjer för sociala föreningar (KS2019/2068) beviljas stöd till förening som
i sin verksamhet vänder sig till någon av socialtjänstens målgrupper och som har aktiviteter
som förstärker och/eller är ett komplement till socialtjänstens verksamheter. Insatserna kan
vara förebyggande, stödjande eller stimulerande för målgruppen. Vidare ska föreningen
samverka med socialtjänsten och ha lokalverksamhet i Kungälv eller på annat sätt anknyta till
kommunen. Föreningsbidragen fördelas från Trygghet och Stöds budget där ca 1 mkr/år är
avsatta för ändamålet.
FC Komarken har för verksamhetsåret 2020 ansökt om 221 000 kronor.
Förslag till beslut:
FC Komarken beviljas 50 000 kronor i stöd för verksamheten 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ekonomiskt stöd 2020 - FC Komarken
Beslut
FC Komarken beviljas 50 000 kronor i stöd för verksamheten 2020.
__________
Expedieras till:

FC Komarken
Katarina Vallström

För kännedom till:

Johan Sjöholm
Lena Arnfelt
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§ 46/2020

Information från sektorchefen - sektor bildning och lärande
Dennis Reinhold, sektorchef, och Johan von Brömsen, verksamhetsutvecklare, informerar
om:
Pågående lokalfrågor
- Lokalförsörjningsplan, delunderlag för investeringsprogram och portfölj till hösten
- Nya förskolor
o Nordtag närmar sig byggnation
o Tjuvkil och Fridhem därefter
- Potentiella Kode nya skola där detaljplanearbete är inlett
- Pågående större förstudier
o Diserödsskolan
o Mimers Hus gymnasium
o Campus Munkegärde
Återrapportering arbetsmiljöverket Sandbackaskolan
Lärarförbundet gjorde en anmälan enligt 6:6a arbetsmiljölagen. Arbetsmiljöverket lämnat
positiv respons till kommunen. Kommer få punkter att återkoppla kring, nytt besök av
arbetsmiljöverket 3 juni.
Corona
Med anledning av coronaviruset, Covid-19, har Kungälvs kommun beslutat att ställa in alla
planerade resor utanför Sverige en tid framöver. Beslutet omfattar såväl medarbetare som
elever och betyder att skolresor och elevutbyten ställs in tills vidare.
Beslut
Informationen antecknas till protokollet
__________
Expedieras till
För kännedom till
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§ 47/2020

Information – särskilt stöd förskolan (Dnr KS2020/0225)
Utifrån skollagens bestämmelser ska barn med behov av särskilt stöd i sin utveckling ges det
stöd som deras speciella behov kräver. Förskolan har idag många barn med behov av särskilt
stöd och för att säkerställa ett likvärdigt stöd och utbildning för alla barn i förskolan, behöver
en förändring och omprioritering gällande resurstilldelning och organisering inom förskolan
ske från och med hösten 2020.
Förändringen kommer bland annat innebära att barn som diagnosticerats med språkstörning
av logoped fortsättningsvis kommer få det stöd som de har rätt till, utifrån skollagens
bestämmelser, men inte i Humlan som erbjuds i dag.
Informationen antecknas till protokollet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Information – särskilt stöd förskolan
Beslut
Informationen antecknas till protokollet
__________
Expedieras till:

Dennis Reinhold
Monica Carhult Karlsson
Åsa Ekelind

För kännedom till:

Nina Silfverblad
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§ 48/2020

Betygsresultat grundskola HT 2019
Nina Silfverblad, utvecklingsledare, informerar om:
- Genomgång årskurs 6-9 godkänt i alla ämnen. Måluppfyllelse åk 6, lägre för 7-9.
- Meritvärde
- Åk 6 godkänt i alla ämnen jämförelse mellan skolorna och år hösttermin 2016-2019
- Åk 6 meritvärde år 2016-2019
- Årskurs 7-9 godkänt i alla ämnen jämförelse mellan skolorna 2017-2019
- Årskurs 7-9 meritvärde 2017-2019
- Kungälv i jämförelse med jämförbara kommuner. Kungälv ligger över snittet på samtliga
områden.

Beslut
Informationen antecknas till protokollet
__________
Expedieras till
För kännedom till
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§ 49/2020

Ekonomi och uppföljning
Helena Odinge och Kerstin Engelin, båda ekonomi, informerar om:
Bokslut 1
- Volymer utfall 2019, budget 2019 och avvikelse per verksamhetsområde
(sektorgemensamt, förskola och pedagogisk omsorg, grundskola och fritidshem,
gymnasium och vuxenutbildningen samt kultur)
- Utfall 2019
- Utfall per verksamhetsområde
- Åtgärder enligt förvaltningsplan
- Nettokostnadsutveckling (skolor i egen regi) per verksamhetsområde
- Lönekostnadsutveckling sektor bildning och lärande
Beslut
Informationen antecknas till protokollet
__________
Expedieras till
För kännedom till
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§ 50/2020

Verksamhetsberättelse 2019, sektor BoL
Jonatan Bengtsson, verksamhetsutvecklare, informerar om verksamhetsberättelsen för sektor
bildning och lärande 2019:
- Viktiga händelser inom verksamheten under året
- Översikt målbedömning
- Genomgång målbedömning
o Strategiska förutsättningar
o Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande
o Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i rikt och aktivt kulturliv
- Volymer ökar i princip i alla verksamheter, i de flesta fall avviker inte utfall 2019 från plan.
- GAP – förskola, grundskola gymnasieskola, kultur
- Utmaningar 2020

Beslut
Informationen antecknas till protokollet
__________
Expedieras till
För kännedom till
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§ 51/2020

Årssammanställning klagomål
Johanna Embretsén, verksamhetsutvecklare, informerar om:
- Antal inkomna klagomål/synpunkter 2019: 34 stycken
- Kategorisering av inkomna klagomål/synpunkter. Främst rör de fastighet, lokal och miljö
på skolan.
- Fördelat per enhet
Beslut
Informationen antecknas till protokollet
__________
Expedieras till
För kännedom till
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§ 52/2020

Problematisk frånvaro
Anni Niklasson, specialpedagog, informerar om:
- Definition begreppet problematisk frånvaro
- Motverka frånvaro och främja närvaro – rutin.
- 2018 lagkrav – att utreda frånvaro enligt 7 kapitlet § 19a skollagen
- Rapport till huvudman (7 kap. §19a skollagen), sker tre gånger per år. Genomgång vad
sådan rapport ska innehålla.
- TMR – hälsofrämjande skolutveckling
- Antal som har problematisk frånvaro rapporterat till huvudman period 1, vecka 34-43
Beslut
Informationen antecknas till protokollet
__________
Expedieras till
För kännedom till
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§ 53/2020

Patientsäkerhetsberättelse, Elevhälsans medicinska insats 2019 (Dnr
KS2020/0369)
En verksamhetsberättelse och patientsäkerhetsberättelse har tagits fram för den medicinska
elevhälsan. Den medicinska delen av elevhälsan är de insatser som utförs av skolsköterskor
och skolläkare.
I verksamhetsberättelsen dokumenteras det arbete som bedrivits under året och innehåller
analyser och åtgärder för att säkerställa kvaliteten. Vårdgivaren ansvarar också för att årligen
upprätta en patientsäkerhetsberättelse där det ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet har
bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits för att öka
patientsäkerheten och vilka resultat som uppnåtts.
Förvaltningen föreslår att elevhälsans verksamhetsplan och patientsäkerhetsberättelse fastställs
av kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Patientsäkerhetsberättelse, Elevhälsans medicinska insats 2019 2020-02-18
Bilaga Patientsäkerhetsberättelse 2019 2020-02-18
Förslag till kommunstyrelsen
Verksamhetsberättelse och patientsäkerhetsberättelse 2019 för den medicinska
elevhälsan fastställs.
__________
Expedieras till:

Catharina Bengtsson

För kännedom till:
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§ 54/2020

Specialkost i skolan, nya nationella riktlinjer
Hanna Settergren, dietist, informerar om riktlinjerna Kost & Närings nationella
rekommendationer för specialkost och anpassade måltider i förskola och skola.
- Riktlinjernas syfte
- Definition specialkost och anpassade måltider
- Lagstiftning och ansvar
- Anledningar till behov av specialkost (matallergi, celiaki, laktosintolerans,
med flera)
- Rekommendationer vid matallergi
- Anpassad måltid: anpassningar som bedöms nödvändiga för att elev ska klara sin
skolgång/vistelse på förskola
- Skäl för anpassad måltid (religiösa, etiska, funkisnedsättning, konsistensanpassat,
energiberikad mat med mera)

-

Utbildning och kompetens – syfte att säkerställa hela kedjan från tillagning till servering

Beslut
__________

Informationen antecknas till protokollet

Expedieras till
För kännedom till
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§ 55/2020

Rapporter
GR utbildningsråd
Rapporteringen utgår
GR idrottsråd 20 mars
Gun-Marie Daun (KD) och Anna Vedin (M) har förhinder och kommer inte närvara på rådet
20 mars. Andreas Sjunnesson, verksamhetschef, kommer gå och återrapporterar till nästa
utskott. Rådet kommer handla om badanläggningar.
SIMBA - VGR
Anna Vedin (M) informerar om dialogmöte med VGR gällande SIMBA med syfte gränssnitt
kostnad och ansvar mellan region och kommun.
Beslut
__________

Informationen antecknas till protokollet

Expedieras till
För kännedom till
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§ 56/2020

Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäls till sammanträdet.
Beslut
__________

Informationen antecknas till protokollet

Expedieras till
För kännedom till
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