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§ 90/2020

Val av justerare
Till justerare föreslås Gun-Marie Daun (KD). Ordförande meddelar att protokollet justeras
måndagen 4 maj klockan 09.30
Beslut
Till justerare utses Gun-Marie Daun (KD).
__________
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§ 91/2020

Tillkommande och utgående ärenden
Tillkommande ärende
• Beslut om att inte starta restaurang och livsmedelsprogrammet i årskurs 1 (dnr
KS20191454-7) § 102
Beslut
Föredragningslistan fastställs
__________
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§ 92/2020

Information från sektorchefen - sektor samhälle och utveckling
Anders Holm, sektorchef samhälle och utveckling, informerar om:
Lägesrapport covid-19
• Fotbollsföreningar bokat ungefär i samma utsträckning som tidigare, barn och
juniormatcher spelas från 1 maj men publik undanbedes. Inga seniormatcher är
bokade. Vintersporter börjar avsluta sina säsonger.
• Möjlighet till förskottsutbetalning av lokstöd till föreningar som ansöker om detta.
Sparråshallen
Invändigt är hallen tagen i bruk, yttre åtgärder inte färdiga.
Underhåll fastighet, badplatser och fritidsanläggningar
Genomgång planerade åtgärder:
• Byggnader (Diserödskolan, Björkängens förskola, Klockarbolets förskola, Kärna
skola)
• Fritidsanläggningar (Skarpe Nord, Oasen, utebadet och Kongevi)
• Övrigt (badplatser, idrottsplatser och motionsspår)
Beslut
__________

Informationen antecknas till protokollet

Expedieras till
För kännedom till
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§ 93/2020

Öppna jämförelser gymnasieskolan 18/19
Jonatan Bengtsson, verksamhetsutvecklare, informerar om öppna jämförelser för
gymnasieskolan (elever som tog studenten våren 2019, ekonomiska tal avser kalenderår 2018):
• Begreppsförklaring lägeskommun, hemkommun samt jämförbara kommuner.
• Fördelning av elever folkbokförda i Kungälvs kommun
• Elevfördelning huvudman
• Hemkommun samt lägeskommun - elever med examen, samtliga program, inom 3-4
år
• Hemkommun samt lägeskommun, genomsnittlig betygspoäng fördelat
högskoleförberedande samt yrkesprogram.
• Ekonomi och personal, lägeskommun kommunala skolor
• Gymnasielärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i Kungälvs
kommun jämfört med liknande kommuner samt riket.
Utskottet för dialog kring resultaten och möjliga orsaker. Önskvärt till kommande
föredragningar i kvalitetsarbetet är ytterligare analyser och kopplingar till eventuella framtida
politiska ställningstaganden i förhållande till presenterad fakta.
Beslut
__________

Informationen antecknas till protokollet

Expedieras till
För kännedom till
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§ 94/2020

Revidering av kulturpolicy (Dnr KS2019/0245)
Kultur- och fritidsberedningen tog under mandatperioden 2014-2018 fram en kulturpolicy för
Kungälvs kommun som kommunfullmäktige 2018-02-01 antog. Kulturpolicyn är ett visionärt
dokument som fastställer den övergripande avsiktsförklaringen, exempelvis vilka värden som
ska beaktas.
Kommunstyrelsen tog därefter fram en kulturplan (KS2018/1047) för 2018-2019 som
utarbetades efter kulturpolicyn.
Kultur- och fritidsberedningen har under 2019 arbetat med revideringen och valt att omarbeta
dokumentet mer likt det idrottspolitiska programmet. Detta för att skapa jämbördighet mellan
styrning av kultur och idrott.
Kultur- och fritidsberedningen har valt att byta namn och format på styrdokumentet från
policy till program.
Syftet med kulturprogrammet är att skapa fler kontaktytor mellan boende i Kungälvs
kommun, främja integration samt skapa gynnsamma förutsättningar att ytterligare utveckla
kulturen i kommunen. Styrdokumentet uppmärksammar särskilt barn och ungas rätt till kultur
samt tydliggöra kulturens roll framåt och vikten av densamma för integration, samhällsbygge
och demokratiska processer.
Kultur- och fritidsberedningen har identifierat ett antal områden att samverka kring:
• Kultur - skola
• Kultur – idrott
• Kultur – kultur
• Kultur – social hållbarhet
• Kultur - näringsliv
• Kultur -Västra Götalandsregionen
• Kultur - bidrag
• Kultur – anläggning, drift och skötsel
Kultur- och fritidsberedningen förslag till beslut är att kulturprogrammet antas samt att
kommunstyrelsen uppdras att revidera kulturplanen 2018-2019 utifrån kulturprogrammet.
Beslutsunderlag
Beredningsskrivelse Revidering av kulturpolicy
Bilaga Kulturprogram - antagen KoF
Bilaga Kulturprogram - efter återremiss, antaget KoF
Bilaga Ekonomisk och juridisk bedömning av Kulturprogrammet
Bilaga Protokollsutdrag - Utskottet för Bildning och lärande - 5 februari 2019
Bilaga Protokollsutdrag - Kultur- och fritidsberedningen - 29 oktober 2019
Bilaga Protokollsutdrag - Kultur- och fritidsberedningen - 18 februari 2020
Protokollsutdrag - Revidering av kulturpolicy - Utskottet för Bildning och lärande
Protokollsutdrag - Revidering av kulturpolicy - Kultur- och fritidsberedningen
Protokollsutdrag - Revidering av kulturpolicy - Utskottet för Bildning och lärande
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På dagens sammanträde
Utskottet anser ej att återremissyrkandet från 2020-02-05 är besvarat av kultur- och
fritidsberedningen och återremitterar på nytt med samma motivering.
Yrkande
Gun-Marie Daun (KD): Kulturprogrammet återremitteras till kultur- och fritidsberedningen
för att säkerställa att programmet följer Västra Götalands kulturpolicy. Samt att programmet
inte innehåller åtgärder som är kostnadsbelastande för innevarande investeringsperiod.
Dessutom är det viktigt att hantera kulturens särart och egenvärde i ett kulturprogram.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att utskottet för bildning och lärande
beslutar att anta Gun-Marie Dauns (KD) yrkande.
Omröstning begärs inte.
Beslut
Kulturprogrammet återremitteras till kultur- och fritidsberedningen för att säkerställa
att programmet följer Västra Götalands kulturpolicy. Samt att programmet inte
innehåller åtgärder som är kostnadsbelastande för innevarande investeringsperiod.
Dessutom är det viktigt att hantera kulturens särart och egenvärde i ett
kulturprogram.
__________
Expedieras till

Kultur- och fritidsberedningen

För kännedom till
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§ 95/2020

Preliminärantagningen gymnasiet
Jonatan Bengtsson, verksamhetsutvecklare, och Amela Filipovic, verksamhetschef, informerar
om:
Preliminärantagning var 16 april, slutantagning sker 25 juni.
1. Elever till Kungälv
- Ökning som ej motsvaras av befolkningsökning
- Antagna elever fördelat per program
- Jämförelse med preliminärantagningen 2019
- Antagna på idrottsinriktning
2. Hemkommun
- Antal antagna
- Val hos elever från Kungälv
- Ökning andel elever från Kungälv valt Mimers Hus jämfört med 2019
3. Elever från Kungälvs kommunala högstadium
- Fördelat högskoleförberedande program och yrkesprogram
- Elever från kommunala skolor till Mimers Hus. Högst andel elever från
Thorildskolan.

Beslut
__________

Informationen antecknas till protokollet

Expedieras till
För kännedom till
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§ 96/2020

Skolval
Nina Silfverblad, utvecklingsledare, informerar om skolvalet 2020/2021:
• Genomfördes 1 december 2019 till 15 januari 2020
• Till förskoleklass gjorde 94 procent av vårdhandshavarna ett aktivt val, 97 procent
till årskurs 7.
• Samtliga elever fick sitt förstahandsval
• Fördelning elever till förskoleklass samt årskurs 7
- Antal elever per enhet
- Jämförelse med de tre senaste antagningarna
• Fördelning av elever – placerade förskolebarn/årskurs 7 jämfört med hur många
som är folkbokförda i kommunen.
Beslut
Informationen antecknas till protokollet
__________
Expedieras till
För kännedom till
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§ 97/2020

Uppdrag – Förvaltningens förslag till föräldrakontrakt (Dnr KS2020/0778)
I budgetdirektiv med resultatmål för kommunstyrelsen (KS2019/0629) finns definierat de
strategiska mål och uppdrag som politiken har beslutat om under perioden 2020-2022. Ett av
uppdragen var att arbeta fram en information som klargör föräldrarnas roll i dagens skola – ett
föräldrakontrakt. Syftet med kontraktet är att hitta ett arbetssätt som gör att föräldrar förstår
sin roll och när och hur de kan/ska vara delaktig i skolan.
Sektorn har tagit fram ett förslag på ett förväntansdokument som riktar sig till vårdnadshavare
som har barn som går i Kungälvs kommuns grundskolor.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Uppdrag – Förvaltningens förslag till föräldrakontrakt
Bilaga Förväntansdokument
Förslag till kommunstyrelsen
Förvaltningens förslag avseende förväntanskontrakt godkänds.
__________
Expedieras till:

För kännedom till:

Dennis Reinhold
Lars-Gunnar Hermansson
Catharina Bengtsson
Nina Silfverblad
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§ 98/2020

Information från sektorchefen - sektor bildning och lärande
Annelie Johannisson, bibliotekschef samt Mariella Sivertstrand, kulturchef, informerar om:
Lägesrapport kulturen:
• Både Mariella Sivertstrand och Annelie Johannisson har sagt upp sig och slutar i
Kungälvs kommun under maj. Mariella Sivertstrand blir verksamhetschef kultur,
kulturskola och bibliotek i Varbergs kommun och Annelie Johannisson blir
bibliotekschef i Trollhättans kommun
• Pågående rekrytering, verksamhetschef kultur ska ersätta befintliga enhetschefer
• Anpassningar på grund av covid-19 inom både kulturen och bibliotek.
Dennis Reinhold, sektorchef, informerar om:
Lägesrapport covid-19:
• Ansträngt läge innan påsk i förskolan, främst på grund av personalbrist inom kök.
Läget är bättre idag.
• Ett antal elever hålls hemma, utredning är påbörjad enligt rutin för problematisk
frånvaro.
• Öppnat upp gymnasieskolan för vissa delar av utbildningen och vissa elever i mindre
grupper.
• Närvaron på gymnasiet har ökat till följd av distansundervisningen
Digitalisering:
• Sektorn är väl framme i digitaliseringsplanen
• Arbete på verksamhetsnivå har bromsats upp och skjuts på framtiden på grund av
covid-19.
Skolavslutningar:
• Studenten kommer att genomföras men i mindre grupper och under olika pass för
att kunna följa folkhälsomyndighetens rekommendationer. Elevkåren har varit med i
processen kring detta.
• Skolavslutningar för grundskolan kommer att ske klassvis
Statsbidrag:
• Halverat statsbidrag för lärarassistenter ökar krav på effektiviseringen.
Beslut
__________

Informationen antecknas till protokollet
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§ 99/2020

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.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Toleransen i ordinarie verksamhet
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 11 december 2019
Bilaga Protokollsutdrag Toleransen i ordinarie verksamhet UBL
Bilaga Toleransens arbetsuppgifter
Bilaga Årsplan-för-Toleransen
Bilaga Intoleransen-pris
Bilaga Protokollsutdrag - Utskottet för Bildning och lärande - 1 april
Protokollsutdrag - Toleransen i ordinarie verksamhet - Utskottet för Bildning och lärande
Beslut
Frågeställningarna anses besvarade
__________
Expedieras till:
För kännedom till:

Catharina Bengtsson
Nina Silfverblad
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§ 100/2020

Övriga frågor
Utskottet för dialog kring stipendium och det förslag som kommer komma om att ej dela ut
ytterligare stipendium under 2020. Utskottet är enigt i att ungdomskultursstipendiet bör vara
kvar och delas ut enligt anvisningar. Stipendiet är en uppmuntran till elev som särskilt utmärkt
sig och bör ej tas bort då mycket annat förändrats för årets studenter på grund av rådande
situation med covid-19.
Utöver ungdomskultursstipendiet så ska utskottet enligt årshjul och delegeringsordning dela ut
kulturstipendium och hållbarhetsstipendium under 2020, i vilket man inte ser några problem
att avstå.
Utskottets mening expedieras till förvaltningsledningen inför sitt arbete kring föreningsstöd på
grund av situationen med covid-19.
Beslut
__________
Expedieras till

Informationen antecknas till protokollet

Kommundirektör
Sektorchefer

För kännedom till
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§ 101/2020

Rapporter
Inga rapporter anmäls.
Beslut
__________

Informationen antecknas till protokollet

Expedieras till
För kännedom till
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§ 102/2020

Beslut om att inte starta restaurang-och livsmedelsprogrammet
Till följd av lågt söktryck till restaurang-och livsmedelsprogrammet föreslår verksamheten att
Mimers Hus gymnasium inte startar programmet i årskurs 1 läsåret 2020/2021. Eftersom
skolan idag inte har några elever i årskurs 3 kommer det totala antalet elever läsåret 2020/2021
på restaurang-och livsmedelsprogrammet vara oförändrat jämfört med läsåret 2019/2020.
Förvaltningen föreslår att restaurang-och livsmedelsprogrammet på Mimers Hus gymnasium
startar inte i årskurs 1 läsåret 2020/2021.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse Beslut om att inte starta restaurang- och livsmedelsprogrammet

Förslag till kommunstyrelsen
Restaurang-och livsmedelsprogrammet på Mimers Hus gymnasium startar inte i
årskurs 1 läsåret 2020/2021.
__________
Anteckning till protokollet lämnas av Erik Andreasson (V).
Expedieras till

Johanna Rydberg
Amela Filipovic

För kännedom till
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Protokollsanteckning- tillkommande ärende – beslut om att inte starta
restaurang och livsmedelsprogrammet i åk 1.
Restaurang och livsmedelsprogrammet har haft ett par tuffa år med få sökande, i år var det
2 personer som hade sökt sig till programmet och totalt går det 18 elever restaurang och
livsmedelsprogrammet idag. Den nedåtgående utveckling är inget som är lokalt i Kungälv
utan en generell trend i hela närområdet. Vi tycker inte i om beslutet att pausa intagningen i
år men finns det inga eller för få sökande till detta program behöver vi tyvärr ta detta beslut.
Denna utveckling öppnar tyvärr upp andra frågeställningar om vi ens ska ha ett restaurangs
och livsmedelsprogram i Kungälv. Vänsterpartiet kungälv menar på att vi behöver ha ett brett
utbud av olika program för att vårt gymnasium i Kungälv ska vara attraktivt och mångsidigt.
Idag finns det inga beslut om att lägga ner Restaurang och Livsmedelsprogrammet men det
är nog inte långt borta om man ska följa trenden.
Erik Andreasson V ledamot Utskott Bildning och lärande.

