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§ 57/2020

Val av justerare
Till justerare föreslås Gun-Marie Daun (KD).
Beslut
__________

Till justerare utses Gun-Marie Daun (KD)
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§ 58/2020

Tillkommande och utgående ärenden
Inga tillkommande eller utgående ärenden.
Beslut
__________

Föredragningslistan fastställs
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§ 59/2020

Information från sektorchefen - sektor samhälle och utveckling
Anderas Sjunnesson, verksamhetschef, informerar om:
Lägesrapport covid-19
• Många föreningar hårt prövade i följd av covid-19. Tävlingsverksamhet, cuper och läger
ställs in och träningar bedrivs i anpassad form.
• Förvaltningen stöttar med av- och ombokningar, information från myndigheter samt
anstånd med fakturor.
• Förvaltningen har förmedlat vidare myndighetskrav på riskbedömningar vid arrangemang
som träningar och genomfört stickprov på att riskbedömningar finns.
• Genomgång inställda arrangemang anordnade av föreningar i kommunen, däribland
Bohus cup i maj.
Verksamhetsrapport
• Personalläge
- Sjukfrånvaro på Oasen innebär att öppettider kan komma att justeras.
- Måltidsverksamheten är ansträngd och fokus ligger på att bemanna produktionsköken.
• Ekonomi
- Inga avvikelser på helhet i föreningsfunktionens ansvar
• Utebadet drift 2020
- Kungälvs handbollsklubb tilldelats verksamhetsdrift av utebadet sommaren 2020 med
option för driften 2021
• Skarpe Nord
- Konstgräset utrullat, underhållsarbeten i maskinrummet påbörjats.
Sparråshallen
• Tre processer pågår – invändig, utvändig och tillstånd
Idrottsrådet
• Idrottsrådet möte 16 mars:
- Covid-19
- Höstens idrottskonferens
- Idrottspolitisk plan
- Styrdokument föreningsbidrag
- Information kring roddklubbens situation
Idrottspolitisk plan
• Uppdragsdirektiv och mål
• Dialog med idrottsrådet
• Genomförande och leverans med tre skeenden:
- Första skeendet med idrottsrådets workshop, förvaltningen arbetar med föreningsbidrag,
hallarena, lokalförsörjningsplanering. Sker under hösten 2020.
- Förvaltningen arbetar med dokumentet under andra skeendet.
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Vid tredje skeendet finns färdigt förslag som beslutas politiskt.
Uppdraget väntas leverera våren 2021.

Lokalresursplan fritid:
• Lokalresursplan färdig senare under året.
• Beskrivning behov – snitt i riket, samt skillnader inom Kungälv.
• Anläggningar
• Behovsbedömning (verksamhetsbehov, underhåll, reinvestering, teknisk status och aktuella
planer inom period och med utblick)
Lokalresursplan teknik (rapporteras till utskottet för samhälle och utveckling)
• Betydande underhållsskuld
• Behoven 2020-2023 där ett antal objekt utmärker sig (till exempel flera idrottsanläggningar
och äldre förskolor)
• Genomgång urval objekt fritidsanläggningar (Oasen och Skarpe Nord) samt skolor
(Ytterbyskolan, Munkegärdeskolan)
Beslut
__________

Informationen antecknas till protokollet

Expedieras till
För kännedom till
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§ 60/2020

Information LOK-stöd ht 2019
I ärende Budget 2020 förvaltningens verksamhetsplan, investeringsbudget samt lokalförsörjningsprogram
(Dnr KS2019/1481) beslutades på kommunfullmäktige 2019-11-07 att LOK-stöd per aktivitet
fastställs till 9 kronor för utbetalningar under 2020.
Katarina Vallström, fritidskonsulent, informerar om lokalt aktivitetsstöd för hösten 2019:
• LOK-stöd för perioden 1 juli – 31 dec 2019, utbetalades i mars 2020.
• Drygt 1 300 000 kronor utbetalt
• Utvecklig 2016–2019
Beslut
__________

Informationen antecknas till protokollet

Expedieras till
För kännedom till
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§ 61/2020

Marknadsbidrag Bohus Cup (Kungälvs Handbollsklubb) 2020 (Dnr
KS2019/1829)
Syftet med markandsbidraget är att stödja de idrottsliga insatser som ger Kungälvs kommun
ett reklam- och marknadsvärde i Göteborgsregionen och i Sverige. Insatserna kan vara
idrottsliga framgångar, både lag som individuella utövare. Även idrottsarrangemang, tävlingar,
cuper som får genomslag i Göteborgsregionen och i Sverige kan få bidraget.
Grundbeloppet fastställs årligen i förhållande till ekonomiskt utrymme i kommunens budget.
2020 är grundbeloppet 20 000 kr.
Kungälvs handbollsklubb har ansökt om reklam- och marknadsbidrag för arrangemanget
Bohus Cup 2020. En av världens största handbollscuper och som lockar nästan 10 000 spelare
från hela Sverige och delar av Europa.
Förslag till beslut:
Kungälvs handbollsklubb erhåller 40 000 kronor i marknadsbidrag för
arrangemanget Bohus Cup, 8-10 maj 2020.
Tillkommande information efter utskick av handlingar:
Bohus Cup är inställd, per den 26 mars 2020.
Yrkande
Anna Vedin (M): Kungälvs handbollsklubbs ansökan om marknadsbidrag för Bohus Cup
avslås.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att utskottet för bildning och lärande
beslutar att anta Anna Vedins (M) yrkande.
Omröstning begärs inte.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Marknadsbidrag Bohus Cup (Kungälvs Handbollsklubb) 2020
Beslut
Kungälvs handbollsklubbs ansökan om marknadsbidrag för Bohus Cup avslås.
__________
Expedieras till:

Katarina Vallström

För kännedom till:

Andreas Sjunnesson
Anders Holm
Kungälvs Handbollsklubb
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§ 62/2020

Kultur- och fritidsfrämjande stöd 2020: Kungälv Hockey (Dnr
KS2020/0493)
Kungälvs kommun fördelar årligen ut stöd för kultur- och fritidsfrämjande verksamhet till
föreningar i vår kommun, Kungälvs kommuns förslag till fördelning av bidrag till kultur- och
fritidsfrämjande verksamhet 2020 har sin utgångspunkt i en oförändrad ram för stöd 2020. För
kultur- och fritidsfrämjande verksamhet handlar detta om en total budget på 630 000 kronor
att disponera inom kultur- och fritidsfrämjande verksamhet.
Kungälv Hockey ansöker 87 500 kronor i kultur- och fritidsfrämjande stöd 2020.
Förslag till beslut:
1. Kungälv Hockey beviljas 43 750 kronor i kultur- och fritidsfrämjande stöd 2020.
2. Stödet betalas ut när föreningen Kungälv hockey kan påvisa att laget kommer bildas och att
träningstider är bokade för ändamålet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Kultur- och fritidsfrämjande stöd 2020: Kungälv Hockey
Beslut
1. Kungälv Hockey beviljas 43 750 kronor i stöd för verksamheten 2020.
2. Stödet betalas ut när föreningen Kungälv hockey kan påvisa att laget kommer
bildas och att träningstider är bokade för ändamålet.
__________
Expedieras till

Katarina Vallström

För kännedom till

Andreas Sjunnesson
Anders Holm
Kungälv Hockey
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§ 63/2020

Kultur- och fritidsfrämjande stöd 2020: Kungälvs Brukshundsklubb (Dnr
KS2020/0203)
Kungälvs kommun fördelar årligen ut stöd för kultur- och fritidsfrämjande verksamhet till
föreningar i vår kommun, Kungälvs kommuns förslag till fördelning av bidrag till kultur- och
fritidsfrämjande verksamhet 2020 har sin utgångspunkt i en oförändrad ram för stöd 2020. För
kultur- och fritidsfrämjande verksamhet handlar detta om en total budget på 630 000 kronor
att disponera inom kultur- och fritidsfrämjande verksamhet.
Kungälvs Brukshundsklubb ansöker om 100 000 kronor i kultur- och fritidsfrämjande stöd
2020.
Förslag till beslut:
1. Kungälvs Brukshundsklubb beviljas 50 000 kronor i kultur- och fritidsfrämjande stöd 2020.
2. Stödet är öronmärkt för föreningens flytt/byggnation av appellplan och betalas ut först när
föreningen uppvisar avtal gällande marken.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Kultur- och fritidsfrämjande stöd 2020: Kungälvs Brukshundsklubb
Beslut
1. Kungälvs Brukshundsklubb beviljas 50 000 kronor i kultur- och fritidsfrämjande
stöd 2020.
2. Stödet är öronmärkt för föreningens flytt/byggnation av appellplan och betalas ut
först när föreningen uppvisar avtal gällande marken.
__________
Expedieras till

Katarina Vallström

För kännedom till

Dennis Reinhold
Anders Holm
Kungälvs Brukshundsklubb
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§ 64/2020

Kultur- och fritidsfrämjande stöd 2020: Föreningen Lökeberg (Dnr
KS2020/0491)
Kungälvs kommun fördelar årligen ut stöd för kultur- och fritidsfrämjande verksamhet till
föreningar i vår kommun, Kungälvs kommuns förslag till fördelning av bidrag till kultur- och
fritidsfrämjande verksamhet 2020 har sin utgångspunkt i en oförändrad ram för stöd 2020. För
kultur- och fritidsfrämjande verksamhet handlar detta om en total budget på 630 000 kronor
att disponera inom kultur- och fritidsfrämjande verksamhet.
Föreningen Lökeberg ansöker om 17 000 kronor i kultur- och fritidsfrämjande stöd 2020.
Förslag till beslut:
Föreningen Lökeberg beviljas 8 500 kronor i kultur- och fritidsfrämjande stöd 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Kultur- och fritidsfrämjande stöd 2020: Föreningen Lökeberg
Beslut
Föreningen Lökeberg beviljas 8 500 kronor i kultur- och fritidsfrämjande stöd 2020.
__________
Expedieras till
För kännedom till

Katarina Vallström
Andreas Sjunnesson
Anders Holm
Föreningen Lökeberg
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§ 65/2020

Kultur- och fritidsfrämjande stöd 2020: Sekelskiftsdagarna på Marstrand
(Dnr KS2020/0184)
Kungälvs kommun fördelar årligen ut stöd för kultur- och fritidsfrämjande verksamhet till
föreningar i vår kommun, Kungälvs kommuns förslag till fördelning av bidrag till kultur- och
fritidsfrämjande verksamhet 2020 har sin utgångspunkt i en oförändrad ram för stöd 2020. För
kultur- och fritidsfrämjande verksamhet handlar detta om en total budget på 630 000 kronor
att disponera inom kultur- och fritidsfrämjande verksamhet.
Marstrands ideella förening ansöker om 30 000 kronor för att genomföra Sekelskiftsdagarna på
Marstrand 2020.
Förslag till beslut:
Marstrands ideella förening beviljas 30 000 kronor i stöd för att genomföra Sekelskiftsdagarna
på Marstrand 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Kultur- och fritidsfrämjande stöd 2020: Sekelskiftsdagarna på Marstrand
Beslut
Marstrands ideella förening beviljas 30 000 kronor i stöd för att genomföra
Sekelskiftsdagarna på Marstrand 2020.
__________
Expedieras till

Katarina Vallström

För kännedom till

Andreas Sjunnesson
Dennis Reinhold
Anders Holm
Marstrands ideella förening
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§ 66/2020

Kultur- och fritidsfrämjande stöd 2020: Kungälvs Musikkår (Dnr
KS2020/0218)
Kungälvs kommun fördelar årligen ut stöd för kultur- och fritidsfrämjande verksamhet till
föreningar i vår kommun, Kungälvs kommuns förslag till fördelning av bidrag till kultur- och
fritidsfrämjande verksamhet 2020 har sin utgångspunkt i en oförändrad ram för stöd 2020. För
kultur- och fritidsfrämjande verksamhet handlar detta om en total budget på 630 000 kronor
att disponera inom kultur- och fritidsfrämjande verksamhet.
Kungälvs Musikkår ansöker om 62 000 kronor för verksamhetsåret 2020.
Förslag till beslut:
Kungälvs Musikkår beviljas 30 000 kronor i stöd för verksamheten 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Kultur- och fritidsfrämjande stöd 2020: Kungälvs musikkår
Beslut
Kungälvs Musikkår beviljas 30 000 kronor i stöd för verksamheten 2020.
__________
Expedieras till
För kännedom till

Katarina Vallström
Andreas Sjunnesson
Dennis Reinhold
Anders Holm
Kungälvs Musikkår
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§ 67/2020

Kultur- och fritidsfrämjande stöd 2020: Kungälvs Teaterförening (Dnr
KS2020/0219)
Kungälvs kommun fördelar årligen ut stöd för kultur- och fritidsfrämjande verksamhet till
föreningar i vår kommun, Kungälvs kommuns förslag till fördelning av bidrag till kultur- och
fritidsfrämjande verksamhet 2020 har sin utgångspunkt i en oförändrad ram för stöd 2020. För
kultur- och fritidsfrämjande verksamhet handlar detta om en total budget på 630 000 kronor
att disponera inom kultur- och fritidsfrämjande verksamhet.
Kungälvs Teaterförening ansöker om 95 000 kronor för verksamhetsåret 2020.
Förslag till beslut:
Kungälvs Teaterförening beviljas 80 000 kronor i stöd för verksamheten 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Kultur- och fritidsfrämjande stöd 2020: Kungälvs Teaterförening
Beslut
Kungälvs Teaterförening beviljas 80 000 kronor i stöd för verksamheten 2020.
__________
Expedieras till

Katarina Vallström

För kännedom till

Andreas Sjunnesson
Anders Holm
Dennis Reinhold
Kungälvs teaterförening
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§ 68/2020

Kultur- och fritidsfrämjande stöd 2020: Nordiska Folkhögskolan (Dnr
KS2020/0254)
Kungälvs kommun fördelar årligen ut stöd för kultur- och fritidsfrämjande verksamhet till
föreningar i vår kommun, Kungälvs kommuns förslag till fördelning av bidrag till kultur- och
fritidsfrämjande verksamhet 2020 har sin utgångspunkt i en oförändrad ram för stöd 2020. För
kultur- och fritidsfrämjande verksamhet handlar detta om en total budget på 630 000 kronor
att disponera inom kultur- och fritidsfrämjande verksamhet.
Nordiska Folkhögskolan ansöker om 200 000 kronor för verksamhetsåret 2020.
Förslag till beslut:
Nordiska Folkhögskolan beviljas 100 000 kronor i stöd för verksamheten 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Kultur- och fritidsfrämjande stöd 2020: Nordiska folkhögskolan
Beslut
Nordiska Folkhögskolan beviljas 100 000 kronor i stöd för verksamheten 2020.
__________
Expedieras till

Katarina Vallström

För kännedom till

Andreas Sjunnesson
Anders Holm
Dennis Reinhold
Nordiska folkhögskolan
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§ 69/2020

Kultur- och fritidsfrämjande stöd 2020: Kungälvs Folkets hus och park
(Dnr KS2020/0368)
Kungälvs kommun fördelar årligen ut stöd för kultur- och fritidsfrämjande verksamhet till
föreningar i vår kommun, Kungälvs kommuns förslag till fördelning av bidrag till kultur- och
fritidsfrämjande verksamhet 2020 har sin utgångspunkt i en oförändrad ram för stöd 2020.
För kultur- och fritidsfrämjande verksamhet handlar detta om en total budget på 630 000
kronor att disponera inom kultur- och fritidsfrämjande verksamhet.
Kungälvs Folkets hus och park ansöker om 95 000 kronor för verksamhetsåret 2020.
Förslag till beslut:
Kungälvs Folkets hus och park beviljas 30 000 kronor i stöd för verksamheten 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Kultur- och fritidsfrämjande stöd 2020: Kungälvs Folkets hus och park
Beslut
Kungälvs Folkets hus och park beviljas 30 000 kronor i stöd för verksamheten 2020.
__________
Assar Wixe (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv
Expedieras till

Katarina Vallström

För kännedom till

Andreas Sjunnesson
Anders Holm
Dennis Reinhold
Kungälvs Folkets hus och park
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§ 70/2020

Idrottsstipendium 2020 (Dnr KS2020/0032)
Kungälvs kommun delar årligen ut ett idrottsstipendium på 10 000 kronor. Stipendiet syftar
till att uppmärksamma framgångsrika prestationer utförda av idrottsföreningar eller enskilda
idrottsutövare verksamma i Kungälvs kommun.
Utskottet för dialog kring inkomna ansökningar/nomineringar, förslag från kultur- och
fritidsberedningen samt utskottets egna förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Idrottsstipendium 2020
Beslut
Kungälvs kommuns idrottsstipendium tilldelas Hanna Andersson för sina
idrottsprestationer. Hanna är ung och lovande inom sin idrott.
Hon är en löpstark, energisk och intensiv spelare som startade sin fotbollskarriär i
Romelanda IF. Hanna gick via IFK Göteborg till att idag spela på mittfältet i tröja
nummer 18 i Kopparbergs FCs A-lag. Hanna är även med i fotbollslandslaget f19 och
spås en väldigt ljus framtid inom fotbollen.
__________
Expedieras till

Katarina Vallström

För kännedom till

Andreas Sjunnesson
Anders Holm
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§ 71/2020

Idrottspris 2020 (Dnr KS2020/0031)
Kungälvs kommun delar ut ett Idrottspris på 10 000 kronor. Priset delas ut för tredje året i rad.
Idrottspriset är en hedersutnämning som delas ut för framgångsrika idrottsprestationer eller
idrottsinsatser.
En nominering har inkommit under förslagstiden med ledamöterna har rätt att utöka sina
valmöjligheter genom ytterligare nomineringar.
Utskottet för dialog kring möjliga pristagare.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Idrottspris 2020
Beslut
Årets idrottspris går till en person som hela sitt liv brunnit för barn- och
ungdomsidrotten i Kungälv. Som själv varit ledare i många år och som numera inte
bara inspirerar unga utan även äldre i kommunen. Personen har stor drivkraft för
föreningslivet och föreningsfrågor och är dessutom involverad i idrottsrådet.
Årets idrottspris är ett tack från kommunen för allt han gjort och allt han gör för
idrotts- och föreningslivet. Att han fortfarande närvarar vid träningar, att han
fortfarande själv är aktiv, att han gjort det möjligt för fler att idrotta och utvecklas
inom idrotten.
Årets idrottspris går till Göran Svensson, och prissumman skänks till av pristagaren
vald ungdomsverksamhet/ungdomsförening i Kungälvs kommun.
__________
Expedieras till

Katarina Vallström

För kännedom till

Anderas Sjunnesson
Anders Holm
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§ 72/2020

Information från sektorchefen - sektor bildning och lärande
Dennis Reinhold, sektorchef, informerar om:
Lägesrapport covid-19
• Distansundervisning för gymnasiet generellt fungerat bra
• Elever som behöver extra stöd får den undervisning som behövs. Även inom
vuxenutbildningen som kräver utbildning på plats
• Planering undervisning efter påsk, främst för elever i åk 3 som tar studenten.
• Hög närvaro i distansundervisningen
• Hög sjukfrånvaro på vissa skolor, förskolor och kök.
• Skyddskommittéer på enhets-, sektors- och förvaltningsnivå ska införas om 30 minuter en
gång i veckan.
• Vissa delar av kulturskolans verksamhets utförs via distans.
Verksamhetsrapport:
• Både enhetschef för kultur och bibliotek har sagt upp sig. Rapportering kring rekrytering av
samlad kulturchef på verksamhetsnivå.
Beslut
__________

Informationen antecknas till protokollet

Expedieras till
För kännedom till
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§ 73/2020

Ekonomi/uppföljning
Helena Odinge och Kerstin Engelin, båda ekonomi, informerar om:
Februariprognos för sektor bildning och lärande
• Prognos avvikelse helår om underskott 2,2 miljoner
• Effektiviseringslista, åtgärder enligt förvaltningens verksamhetsplan
• Statsbidrag, sammanställning av de större statsbidragen till sektorn 2019 och 2020.
Kostnader i samband med covid-19 kommer bokföras separat och redovisas till
delårsrapport 1.
Beslut
__________

Informationen antecknas till protokollet

Expedieras till
För kännedom till
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§ 74/2020

Svar på remiss från Skolinspektionen angående Föreningen för
Waldorfpedagogik i Kungälvs ansökan om godkännande av huvudman för
ett fritidshem vid Fredkullaskolan (Dnr KS2020/0245)
Föreningen för Waldorfpedagogik i Kungälv har hos Skolinspektionen ansökt om
godkännande som huvudman för fritidshem vid Fredkullaskolan i Kungälvs kommun från och
med läsåret 2021/2022. Skolinspektionen har begärt att Kungälvs kommun senast den 24 april
2020 ska yttra sig över ansökan. Ansökan innebär att fritidsverksamheten formellt även
inkluderas med skolans verksamhet. Verksamheten föreslår därför att ansökan godkänns och
att yttrandet godkänns som kommunens svar på remissen från Skolinspektionen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Svar på remiss från Skolinspektionen angående Föreningen för
Waldorfpedagogik i Kungälvs ansökan om godkännande av huvudman för ett fritidshem vid
Fredkullaskolan
Bilaga Bilaga 1 Kommunala och Fristående Fritidshem Kungälv 2020
Bilaga Bilaga 2 Befolkningsprognos
Bilaga Bilaga 3 Karta fritidshem
Beslut
Yttrandet godkänns som kommunens svar på remiss från Skolinspektionen om
godkännande av Föreningen för Waldorfpedagogik i Kungälv som huvudman för ett
fritidshem vid Fredkullaskolan (5.1-2020:667).
__________
Expedieras till:

tillstand@skolinspektionen.se

För kännedom till:
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§ 75/2020

Remiss från Skolinspektionen angående ansökan från Thoréngruppen om
utökning av antalet platser vid Thoren Business School Göteborg (Dnr
KS2020/0267)
En ansökan från Thorengruppen AB om utökning av antalet platser vid Thorén Business
School Göteborg med start läsåret 2021/2022 har inkommit till Skolinspektionen. Kungälvs
kommun har möjlighet att senast den 8 maj 2020 yttra sig över ansökan. Vid fullt utbyggd
verksamhet planerar Thorén Business School Göteborg att ha utökat med 36 platser på
Handel-och administrationsprogrammet inriktning handel och service. Utifrån att intresset för
programmet och behovet av antal platser framöver föreslår verksamheten att ansökan avslås
och att yttrandet godkänns som kommunens svar på remissen från Skolinspektionen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Remiss från Skolinspektionen angående ansökan från Thoréngruppen om
utökning av antalet platser vid Thoren Business School Göteborg
Bilaga Remiss från Skolinspektionen SI 2020_1046 Ansökan från Thorengruppen AB
Bilaga Ansökan SI 2020-1046
Bilaga Bilaga 1 befolkningsprognos
Bilaga Bilaga 2 utbildingar som Mimers hus gymnasium erbjuder
Beslut
Yttrandet godkänns som kommunens svar på remiss från Skolinspektionen om
utökning av antalet platser vid Thorén Business School Göteborg (SI 2020:1046).
__________
Expedieras till:

tillstand@skolinspektionen.se

För kännedom till:
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§ 76/2020

Remiss från Skolinspektionen angående ansökan från Edinit AB om
utökning av antalet platser vid International IT College of Sweden (Dnr
KS2020/0371)
En ansökan från Edinit AB om utökning av antalet platser vid International IT College of
Sweden med start läsåret 2021/2022 har inkommit till Skolinspektionen. Kungälvs kommun
har möjlighet att senast den 8 maj 2020 yttra sig över ansökan. Vid fullt utbyggd verksamhet
planerar Edinit AB att ha utökat med totalt 45 platser på ekonomiprogrammet,
naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet. Utifrån intresset för
programmen i stort och behovet av antal platser framöver föreslår verksamheten att ansökan
tillstryks och att yttrandet godkänns som kommunens svar på remissen från Skolinspektionen.
På sammanträdet:
Utskottet uppmärksammar att bolagsnamnet är felstavat i yttrandet. Korrekt är Edinit AB.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Remiss från Skolinspektionen angående ansökan från Ednit AB om utökning
av antalet platser vid International IT College of Sweden
Bilaga Remiss_ Dnr_ 2020_1001 Ansökan från Edinit Utbildning AB
Bilaga Ansökan SI 2020-1001
Bilaga Bilaga 1 befolkningsprognos
Bilaga Bilaga 2 utbildingar som Mimers hus gymnasium erbjuder
Beslut
Yttrandet godkänns som kommunens svar på remiss från Skolinspektionen om
utökning av antalet platser på International IT College of Sweden, Göteborg
(2020:1001).
__________
Expedieras till:
För kännedom till:

tillstand@skolinspektionen.se
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§ 77/2020

Remiss från Skolinspektionen angående ansökan från Nordens
Teknikerinstitut AB om nyetablering av en gymnasieskola, NTI
Handelsgymnasium Göteborg (Dnr KS2020/0379)
En ansökan från Nordens Teknikerinstitut AB om en nyetablering vid NTI
Handelsgymnasium Göteborg med start läsåret 2021/2022 har inkommit till Skolinspektionen.
Kungälvs kommun har möjlighet att senast den 8 maj 2020 yttra sig över ansökan. Vid fullt
utbyggd verksamhet planerar Nordens Teknikerinstitut att ha utökat med totalt 108 platser på
ekonomiprogrammet och handel-och administrationsprogrammet. Utifrån intresset för
programmen i stort och behovet av antal platser framöver föreslår verksamheten att den del av
ansökan som avser ekonomiprogrammet tillstryks, medan den del av ansökan som avser
handel-och administrationsprogrammet avslås. Verksamheten föreslår att yttrandet godkänns
som kommunens svar på remissen från Skolinspektionen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Remiss från Skolinspektionen angående ansökan från Nordens
Teknikerinstitut AB om nyetablering av en gymnasieskola, NTI Handelsgymnasium Göteborg
Bilaga Remiss från Skolinspektionen dnr 2020_1064 Ansökan från Nordens Teknikerinstitut
AB
Bilaga Ansökan SI 2020-1064
Bilaga Bilaga 1 befolkningsprognos
Bilaga Bilaga 2 utbildingar som Mimers hus gymnasium erbjuder
Beslut
Yttrandet godkänns som kommunens svar på remiss från Skolinspektionen om
utökning av antalet platser vid NTI Handelsgymnasium Göteborg (2020:1064).
__________
Expedieras till:

tillstand@skolinspektionen.se

För kännedom till:
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§ 78/2020

Remiss från Skolinspektionen angående ansökan från Nordens
Teknikerinstitut AB om utökning av antalet platser vid NTI Gymnasiet
Kronhus (Dnr KS2020/0380)
En ansökan från Nordens Teknikerinstitut AB om utökning av antalet platser vid NTI
Gymnasiet Kronhus med start läsåret 2021/2022 har inkommit till Skolinspektionen.
Kungälvs kommun har möjlighet att senast den 8 maj 2020 yttra sig över ansökan. Vid fullt
utbyggd verksamhet planerar Nordens Teknikerinstitut att ha utökat med totalt 72 platser på
NTI Gymnasiet Kronhus, fördelat på teknikprogrammet och naturvetenskapsprogrammet.
Utifrån intresset för programmen i stort och behovet av antal platser framöver föreslår
verksamheten att ansökan tillstryks och att yttrandet godkänns som kommunens svar på
remissen från Skolinspektionen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Remiss från Skolinspektionen angående ansökan från Nordens
Teknikerinstitut AB om utökning av antalet platser vid NTI Gymnasiet Kronhus
Bilaga Remiss från Skolinspektionen dnr 2020_1059 Ansökan från Nordens Teknikerinstitut
AB
Bilaga Ansökan SI 2020-1059
Bilaga Bilaga 1 befolkningsprognos
Bilaga Bilaga 2 utbildingar som Mimers hus gymnasium erbjuder
Beslut
Yttrandet godkänns som kommunens svar på remiss från Skolinspektionen om
utökning av antalet platser på NTI Gymnasiet Kronhus (2020:1059).
__________
Expedieras till:

tillstand@skolinspektionen.se

För kännedom till:
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§ 79/2020

Remiss från Skolinspektionen angående ansökan från Lärande i Sverige
AB om utökning av antalet platser vid Realgymnasiet i Göteborg (Dnr
KS2020/0384)
En ansökan från Lärande i Sverige AB om utökning av antalet platser vid Realgymnasiet i
Göteborg med start läsåret 2021/2022 har inkommit till Skolinspektionen. Kungälvs kommun
har möjlighet att senast den 8 maj 2020 yttra sig över ansökan. Vid fullt utbyggd verksamhet
planerar Lärande i Sverige AB att ha utökat med totalt 120 platser, fördelat på el-och
energiprogrammet och fordon-och transportprogrammet. Utifrån intresset för programmen i
stort och behovet av antal platser framöver föreslår verksamheten att ansökan avslås.
Verksamheten föreslår att yttrandet godkänns som kommunens svar på remissen från
Skolinspektionen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Remiss från Skolinspektionen angående ansökan från Lärande i Sverige AB
om utökning av antalet platser vid Realgymnasiet i Göteborg
Bilaga Remiss från Skolinspektionen dnr 2020_933 Ansökan från Lärande i Sverige AB
Bilaga Ansökan SI 2020-933
Bilaga Bilaga 1 befolkningsprognos
Bilaga Bilaga 2 utbildingar som Mimers hus gymnasium erbjuder
Beslut
Yttrandet godkänns som kommunens svar på remiss från Skolinspektionen om
utökning av antalet platser på Realgymnasiet i Göteborg (2020:933).
__________
Expedieras till:

tillstand@skolinspektionen.se

För kännedom till:
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§ 80/2020

Remiss från Skolinspektionen angående ansökan från AF Affärseffekt
Framtidsskola AB om utökning av antalet platser på Aniaragymnasiet i
Göteborgs kommun läsåret 2021/2022 (Dnr KS2020/0513)
En ansökan från Af Affärseffekt Framtidsskola om utökning av antalet platser vid
Aniaragymnasiet med start läsåret 2021/2022 har inkommit till Skolinspektionen. Kungälvs
kommun har möjlighet att senast den 8 maj 2020 yttra sig över ansökan. Vid fullt utbyggd
verksamhet planerar Ednit AB att ha utökat med totalt 84 platser på
naturvetenskapsprogrammet. Utifrån intresset för programmet i stort och behovet av antal
platser framöver föreslår verksamheten att ansökan tillstryks och att yttrandet godkänns som
kommunens svar på remissen från Skolinspektionen
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Remiss från Skolinspektionen angående ansökan från AF Affärseffekt
Framtidsskola AB om utökning av antalet platser på Aniaragymnasiet i Göteborgs kommun
läsåret 2021/2022
Bilaga Ansökan SI 2020-995
Bilaga Remissbrev 2020 995
Bilaga Bilaga 1 befolkningsprognos
Bilaga Bilaga 2 utbildingar som Mimers hus gymnasium erbjuder
Beslut
Yttrandet godkänns som kommunens svar på remiss från Skolinspektionen om
utökning av antalet platser på Aniaragymnasiet (2020:995)
__________
Expedieras till:

tillstand@skolinspektionen.se

För kännedom till:
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§ 81/2020

Remiss från Skolinspektionen angående ansökan från Plusgymnasiet AB
om utökning av Drottning Blankas gymnasieskola Göteborg Gårda (Dnr
KS2020/0388)
En ansökan från Plusgymnasiet AB om en utökning vid Drottning Blankas Gymnasieskola
Göteborg Gårda med start läsåret 2021/2022 har inkommit till Skolinspektionen. Kungälvs
kommun har möjlighet att senast den 8 maj 2020 yttra sig över ansökan. Vid fullt utbyggd
verksamhet planerar Plusgymnasiet AB att ha utökat med totalt 36 platser på vård-och
omsorgsprogrammet. Utifrån att intresset för programmet i stort och behovet av antal platser
framöver föreslår verksamheten att ansökan avslås och att yttrandet godkänns som
kommunens svar på remissen från Skolinspektionen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Remiss från Skolinspektionen angående ansökan från Plusgymnasiet AB om
utökning av Drottning Blankas gymnasieskola Göteborg Gårda
Bilaga Remiss_ Dnr_ SI 2020_1092 Ansökan från Plusgymnasiet AB
Bilaga Ansökan SI 2020-1092
Bilaga Bilaga 1 befolkningsprognos
Bilaga Bilaga 2 utbildingar som Mimers hus gymnasium erbjuder
Beslut
Yttrandet godkänns som kommunens svar på remiss från Skolinspektionen om
utökning av antalet platser vid Drottning Blankas Gymnasieskola Göteborg Gårda
(2020:1092).
__________
Expedieras till:

tillstand@skolinspektionen.se

För kännedom till:
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§ 82/2020

Remiss från Skolinspektionen angående ansökan från Nya
Designgymnasiet i Nacka AB (Dnr KS2020/0389)
En ansökan från Nya Designgymnasiet i Nacka AB om nyetablering vid Designgymnasiet
Göteborg med start läsåret 2021/2022 har inkommit till Skolinspektionen. Kungälvs kommun
har möjlighet att senast den 8 maj 2020 yttra sig över ansökan. Vid fullt utbyggd verksamhet
planerar Nya Designgymnasiet i Nacka AB att ha totalt 144 platser på Designgymnasiet
Göteborg, fördelat på estetiska programmet, hantverksprogrammet och teknikprogrammet.
Utifrån intresset för programmen i stort och behovet av antal platser framöver föreslår
verksamheten att ansökan delvis tillstyrks. Verksamheten föreslår att den del av ansökan som
avser teknikprogrammet och estetiska programmet tillstryks, medan den del som avser
hantverksprogrammet avslås. Verksamheten föreslår att yttrandet godkänns som kommunens
svar på remissen från Skolinspektionen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Remiss från Skolinspektionen angående ansökan från Nya Designgymnasiet i
Nacka AB
Bilaga Remiss_ Dnr_ SI 2020_1105 Ansökan från Nya Designgymnasiet i Nacka AB
Bilaga Ansökan SI 2020-1105
Bilaga Bilaga 1 befolkningsprognos
Bilaga Bilaga 2 utbildingar som Mimers hus gymnasium erbjuder
Beslut
Yttrandet godkänns som kommunens svar på remiss från Skolinspektionen om
nyetablering vid Designgymnasiet Göteborg (2020:1105).
__________
Expedieras till:

tillstand@skolinspektionen.se

För kännedom till:
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§ 83/2020

Remiss från Skolinspektionen angående ansökan från Idrottens skola i
Göteborg AB om utökning antalet platser vid Västsvenska Gymnasiet i
Göteborg (Dnr KS2020/0391)
En ansökan från Idrottens skola i Göteborg AB om utökning av antalet platser vid
Västsvenska Gymnasiet i Göteborg med start läsåret 2021/2022 har inkommit till
Skolinspektionen. Kungälvs kommun har möjlighet att senast den 8 maj 2020 yttra sig över
ansökan. Vid fullt utbyggd verksamhet planerar Idrottens skola i Göteborg AB att ha utökat
med totalt 180 platser på Västsvenska Gymnasiet i Göteborg, fördelat på barn-och
fritidsprogrammet, hotell-och turismprogrammet och vård-och omsorgsprogrammet. Utifrån
intresset för programmen i stort och behovet av antal platser framöver föreslår verksamheten
att ansökan avslås och att yttrandet godkänns som kommunens svar på remissen från
Skolinspektionen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Remiss från Skolinspektionen angående ansökan från Idrottens skola i
Göteborg AB om utökning antalet platser vid Västsvenska Gymnasiet i Göteborg
Bilaga Remiss från Skolinspektionen - ansökan från Idrottens skola i Göteborg AB - SI
2020_952
Bilaga Ansökan SI 2020-952
Bilaga Bilaga 1 befolkningsprognos
Bilaga Bilaga 2 utbildingar som Mimers hus gymnasium erbjuder
Beslut
Yttrandet godkänns som kommunens svar på remiss från Skolinspektionen om
utökning vid Västsvenska Gymnasiet i Göteborg (2020:952).
__________
Expedieras till:

tillstand@skolinspektionen.se

För kännedom till:
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§ 84/2020

Remiss från Skolinspektionen angående ansökan från Sveriges
Ridgymnasium AB om godkännande av nationell idrottsutbildning (Dnr
KS2020/0397)
En ansökan från Sveriges Ridgymnasium AB om godkännande av nationell idrottsutbildning
vid Sveriges Ridgymnasium Kungsbacka med start läsåret 2021/2022 har inkommit till
Skolinspektionen. Kungälvs kommun har möjlighet att senast den 8 maj 2020 yttra sig över
ansökan. Idag erbjuds nationell idrottsutbildning i ridsport inte på några andra skolor i
Göteborgsregionen. Ett godkännande av nationell idrottsutbildning skulle innebära att elever i
Göteborgsregionen även i fortsättningen har möjlighet att inrikta sig mot ridsport och det
skulle därmed bidra positivt till utbudet av utbildningar i regionen. Verksamheten föreslår
därför att ansökan tillstryks och att yttrandet godkänns som kommunens svar på remissen från
Skolinspektionen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Remiss från Skolinspektionen angående ansökan från Sveriges Ridgymnasium
AB om godkännande av nationell idrottsutbildning
Bilaga Remiss dnr 2020_1042 - Ansökan från Sveriges Ridgymnasium AB
Bilaga application-pdf (23)
Bilaga Bilaga 1 befolkningsprognos
Bilaga Bilaga 2 utbildingar som Mimers hus gymnasium erbjuder
Beslut
Yttrandet godkänns som kommunens svar på remiss från Skolinspektionen om
godkännande av nationell idrottsutbildning vid Sveriges Ridgymnasium Kungsbacka
(2020:1042).
__________
Expedieras till:

tillstand@skolinspektionen.se

För kännedom till:

Justeras sign
UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH
LÄRANDE

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2020-04-01
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§ 85/2020

Remiss från Skolinspektionen angående ansökan från Ljud & Bildskolan
LBS AB om nyetablering vid LBS Mediegymnasiet (Dnr KS2020/0413)
En ansökan från Ljud & Bildskolan LBS AB om en nyetablering vid LBS Mediegymnasiet med
start läsåret 2021/2022 har inkommit till Skolinspektionen. Kungälvs kommun har möjlighet
att senast den 8 maj 2020 yttra sig över ansökan. Vid fullt utbyggd verksamhet planerar LBS
Mediegymnasiet att ha utökat med totalt 360 platser, fördelat på estetiska programmet och
samhällsvetenskapliga programmet. Utifrån intresset för programmen i stort och behovet av
antal platser framöver föreslår verksamheten att ansökan tillstyrks och att yttrandet godkänns
som kommunens svar på remissen från Skolinspektionen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Remiss från Skolinspektionen angående ansökan från Ljud & Bildskolan LBS
AB om nyetablering vid LBS Mediegymnasiet
Bilaga Remiss dnr 2020_1074 - Ansökan från Ljud & Bildskolan LBS AB
Bilaga Ansökan SI 2020-1074
Bilaga Bilaga 1 befolkningsprognos
Bilaga Bilaga 2 utbildingar som Mimers hus gymnasium erbjuder
Beslut
Yttrandet godkänns som kommunens svar på remiss från Skolinspektionen om
nyetablering vid LBS Mediegymnasiet (2020:1074).
__________
Expedieras till:

tillstand@skolinspektionen.se

För kännedom till:

Justeras sign
UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH
LÄRANDE

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2020-04-01
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§ 86/2020

Remiss från Skolinspektionen angående ansökan från Ljud & Bildskolan
LBS AB om utökning av antalet platser på LBS Kreativa Gymnasiet
Kungsbacka (Dnr KS2020/0415)
En ansökan från Ljud och Bildskolan LBS AB om utökning av antalet platser vid LBS
Kreativa Gymnasiet Kungsbacka med start läsåret 2021/2022 har inkommit till
Skolinspektionen. Kungälvs kommun har möjlighet att senast den 8 maj 2020 yttra sig över
ansökan. Vid fullt utbyggd verksamhet planerar Ljud och Bildskolan LBS AB att ha utökat
med totalt 36 platser på teknikprogrammet på LBS Kreativa Gymnasiet Kungsbacka. Utifrån
intresset för programmet i stort och behovet av antal platser framöver föreslår verksamheten
att ansökan tillstyrks och att yttrandet godkänns som kommunens svar på remissen från
Skolinspektionen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Remiss från Skolinspektionen angående ansökan från Ljud & Bildskolan LBS
AB om utökning av antalet platser på LBS Kreativa Gymnasiet Kungsbacka
Bilaga Remiss dnr 2020_1050 - Ansökan från Ljud & Bildskolan LBS AB
Bilaga Ansökan SI 2020-1050
Bilaga Bilaga 1 befolkningsprognos
Bilaga Bilaga 2 utbildingar som Mimers hus gymnasium erbjuder
Beslut
Yttrandet godkänns som kommunen svar på remiss från Skolinspektionen om
utökning av antalet platser på LBS Kreativa Gymnasiet Kungsbacka (2020:1050).
__________
Expedieras till:

tillstand@skolinspektionen.se

För kännedom till:

Justeras sign
UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH
LÄRANDE

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2020-04-01
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§ 87/2020

Remiss från Skolinspektionen angående ansökan från Göteborgs
Tekniska Institut AB om utökning av antalet platser vid GTI:s
Gymnasieskola i Göteborgs kommun (Dnr KS2020/0514)
Sweden med start läsåret 2021/2022 har inkommit till Skolinspektionen. Kungälvs kommun
har möjlighet att senast den 8 maj 2020 yttra sig över ansökan. Vid fullt utbyggd verksamhet
planerar Göteborgs Tekniska Institut att ha utökat med totalt 51 platser på
naturvetenskapsprogrammet. Utifrån intresset för programmet i stort och behovet av antal
platser framöver föreslår verksamheten att ansökan tillstryks och att yttrandet godkänns som
kommunens svar på remissen från Skolinspektionen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Remiss från Skolinspektionen angående ansökan från Göteborgs Tekniska
Institut AB om utökning av antalet platser vid GTI:s Gymnasieskola i Göteborgs kommun
Bilaga Ansökan SI 2020-1123
Bilaga Remissbrev 2020 1123
Beslut
Yttrandet godkänns som kommunens svar på remiss från Skolinspektionen om
utökning av antalet platser på GTI:s Gymnasieskola (2020:1123)
__________
Expedieras till:

tillstand@skolinspektionen.se

För kännedom till:

Justeras sign
UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH
LÄRANDE

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2020-04-01
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§ 88/2020

Toleransen i ordinarie verksamhet (Dnr KS2019/1876)
Utskottet för bildning och lärande initierade ett ärende på sammanträdet 2019-11-18 där
förvaltningen ombeds att besvara ett antal frågeställningar om Toleransen. Kommunstyrelsen
fattade beslut 2019-12-11 att förvaltningen ska återkoppla svaren till utskottet för bildning och
lärande. Svar på frågeställningarna redogörs genom denna tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut är att frågeställningarna anses besvarade.
På sammanträdet:
Utskottet för dialog kring svaren på frågeställningarna. Utskottet är eniga i att ärendet inte
avslutas på dagens sammanträde utan tas upp för beslut på kommande.
Yrkande
Anna Vedin (M): Dialogen antecknas till protokollet
Proposition
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att utskottet för bildning och lärande
beslutar att anta Anna Vedins (M) yrkande.
Omröstning begärs inte.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Toleransen i ordinarie verksamhet
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 11 december 2019
Bilaga Protokollsutdrag Toleransen i ordinarie verksamhet UBL 2019-11-18
Bilaga Toleransens arbetsuppgifter
Bilaga Årsplan-för-Toleransen
Bilaga Intoleransen-pris-2013-04-09
Beslut
Dialogen antecknas till protokollet
__________

Justeras sign
UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH
LÄRANDE

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
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§ 89/2020

Övriga frågor
Assar Wixe (S) rapporterar från ISGR styrelsemöte. ISGR är en grundskola med internationell
utbildning.
- Bokslut
- Nya lokaler skola i Guldheden
- Hantering kring covid-19
Anna Vedin (M) informerar om gemensamt möte med kultur- och fritidsberedningen 29 april.
Beredningen har inkommit med önskemål om dagordning. Utskottet beslutar att invänta läget
kring covid-19 innan beslut fattas huruvida gemensamt möte är lämpligt. Dialogpunkt som
utskottet har att ta upp vid eventuellt möte är gränssnitt utskott och beredning.
Beslut
__________

Informationen antecknas till protokollet

Expedieras till
För kännedom till

Justeras sign
UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH
LÄRANDE

