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§ 103/2020

Val av justerare
Till justerare föreslås Erik Andreasson (V). Ordförande meddelar att protokollet justeras
onsdagen 3 juni klockan 09.00.
Beslut
Till justerare utses Erik Andreasson (V)
__________
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§ 104/2020

Tillkommande och utgående ärenden
Tillkommande informationspunkt:
• Skolskjuts § 118
Beslut
__________

Föredragningslistan fastställs
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§ 105/2020

Information från sektorchefen - sektor samhälle och utveckling
Skriftlig information har på förhand skickats ut till utskottets ledamöter.
Beslut
__________

Informationen antecknas till protokollet

Expedieras till
För kännedom till
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§ 106/2020

Marknadsbidrag Kungälvs handbollsklubb - Bohus Cup 2020 (Dnr
KS2020/0733)
Syftet med markandsbidraget är att stödja de idrottsliga insatser som ger Kungälvs kommun
ett 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 kronor.
2020 har förvaltningen 360 000 kronor i avsatt budget för marknadsbidrag.
Kungälvs handbollsklubb har ansökt om marknadsbidrag för arrangemanget Bohus Cup 2020.
Cupen är inställd som en följd av effekterna kring Covid-19, och föreningen tvingades därför
ställa in cupen. Föreningen ansöker om stöd för arbetet de lagt ner i förberedelser inför
arrangemanget och för att kunna arbeta under året med ett liknande arrangemang kommande
år.
Förslag till beslut:
Kungälvs handbollsklubb erhåller 40 000 kronor i marknadsbidrag för arbete inför Bohus Cup
2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Marknadsbidrag Bohus Cup 2020
Beslut
__________

Kungälvs handbollsklubb erhåller 40 000 kronor i marknadsbidrag
för arbete inför Bohus Cup 2020.

Expedieras till:

Katarina Vallström
Kungälvs handbollsklubb

För kännedom till:

Anders Holm
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§ 107/2020

Marknadsbidrag Ytterby Kungälv konståkare 2020 (Dnr KS2020/0899)
Syftet med marknadsbidraget är att stödja de idrottsliga insatser som ger Kungälvs kommun
ett 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 kronor.
2020 har förvaltningen 360 000 kronor i avsatt budget för marknadsbidrag.
Föreningen Ytterby Kungälv konståkare har ansökt om marknadsbidrag för 2020.
Förslag till beslut:
Ytterby Kungälv konståkare erhåller 20 000 kronor i marknadsbidrag 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Marknadsbidrag Ytterby Kungälv konståkare 2020
Beslut
Ytterby Kungälv konståkare erhåller 20 000 kronor i marknadsbidrag 2020.
__________
Expedieras till:

Ytterby Kungälv konståkare
Katarina Vallström

För kännedom till:

Anders Holm
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§ 108/2020

Marknadsbidrag IFK Kungälv 2020 – Kungälv marknad (Dnr
KS2020/0952)
Syftet med marknadsbidraget är att stödja de idrottsliga insatser som ger Kungälvs kommun
ett 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 kronor.
2020 har förvaltningen 360 000 kronor i avsatt budget för marknadsbidrag.
Föreningen IFK Kungälv har ansökt om marknadsbidrag för arrangemanget Kungälv marknad
(tidigare Vikingamarknaden) som IFK Kungälv arrangerar på uppdrag av KMN.
Ansökan gäller nedlagt arbete före och efter vårens Kungälv marknad som ställs in på grund
av rådande pandemi och folkhälsomyndighetens rekommendationer. Då den återkommande
vårmarknaden för Kungälv marknad tvingats ställa in på grund av covid-19, har IFK Kungälv
inte bara förlorat direkt intäkter (ca 60 tkr) utan även för nedlagda arbetstimmar inför
marknaden och även för efterarbetet då den inte kunde genomföras.
I styrdokumentet ”Riktlinjer för stöd till fritidsanläggningar för barn- och
ungdomsverksamhet”, KS2017/1980, finns möjlighet att söka stöd för
”Idrottsevenemang/tävlingar/cuper” men då Kungälv marknad inte går under benämningen
idrottsevenemang/tävling/cup bör inte föreningen erhålla Kungälvs kommuns
markandsbidrag för arbete inför och efter inställandet av Kungälv marknad.
Förslag till beslut:
IFK Kungälvs ansökan om marknadsbidrag för Kungälvs marknad 2020 avslås då ansökan ej
uppfyller kriterierna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Marknadsbidrag IFK Kungälv 2020
Beslut
IFK Kungälvs ansökan om marknadsbidrag för Kungälvs marknad 2020 avslås då
ansökan ej uppfyller kriterierna.
__________
Expedieras till

Katarina Vallström
IFK Kungälv

För kännedom till

Anders Holm
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§ 109/2020

Utdelning grundskolans samfond läsåret 2020/2021 (Dnr KS2019/1882)
Utskottet för Bildning och lärande delar varje år ut 40 000 kronor ur Stiftelsen Skolans
samfond för grundskolan i Kungälvs kommun. Inför årets utdelning har totalt åtta
ansökningar för totalt 82 500 kronor inkommit till kommunen. Verksamheten föreslår att en
ansökan beviljas i sin helhet, fem ansökningar beviljas delvis och två ansökningar avslås.
Ansökningarna som beviljas eller delvis beviljas ger förutsättningar för studieresor, inköp av
rastmaterial och böcker för sommarläsning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Utdelning grundskolans samfond läsåret 2020/2021
Bilaga Bilaga 1 stadgar för grunskolans samfond
Bilaga Bilaga 2 sammanställning ansökningar
Yrkande
Erik Andreasson (V): Ansökning för elevutbyte med Yonkers Montessori Academy i New
York, Stiftelsen Montessori för alla barn avslås. Övriga ansökningar behandlas enligt förslag.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på Erik Andreassons (V) yrkande mot förvaltningens förslag
och finner att utskottet för bildning och lärande beslutar att anta förvaltningens förslag till
beslut.
Omröstning begärs inte.
Beslut

1. Följande ansökningar till Stiftelsen Skolans samfond för grundskolan i Kungälvs
kommun beviljas:
o Studieresa för elever i årskurs 6 till Göteborgs Naturhistoriska Museum,
Diseröds skola, 5000 kr
2. Följande ansökningar till Stiftelse Skolans samfond för grundskolan i Kungälvs
kommun beviljas delvis:
o Elevutbyte med Neues Gymnasium i Rüsselsheim, Thorildskolan, 9 000 kr
o Sommarläsning, Klöverbacken och Olseröds skola, 6 000 kr
o Elevutbyte med Yonkers Montessori Academy i New York, Stiftelsen
Montessori för alla barn, 9 000 kr
o Studieresa till Hiddenhausen, Ytterbyskolan, 9 000 kr
o Rastmaterial, Diseröds skola, 2 000 kr
3. Följande ansökningar till Stiftelsen Skolans samfond för grundskolan i Kungälvs
kommun avslås:
o NO-material, Diseröds skola
o Uppmuntran till elev för att finansiera hockey-aktivitet.
Justeras sign
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4. Skolenheter som beviljats bidrag från Stiftelsen Skolans samfond för grundskolan i
Kungälvs kommun ska senast den 30 juni 2021 inkomma med en redovisning av hur
bidraget använts.
__________
Erik Andreasson (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar anteckning till protokollet
Expedieras till:

Diseröds skola, catharina.voncorswant@skola.kungalv.se; monika.ringblom@skola.kungalv.se
Thorildskolan, goran.florstrom@skola.kungalv.se; anna.fischer@skola.kungalv.se Klöverbacken och
Olseröds skola, johan.gilberth@skola.kungalv.se
Stiftelsen Montessori för alla barn, rektor@alvkullen.se
Ytterbyskolan, ingela.wilsson@skola.kungalv.se
Robert Rehammar, robert@rehammar.se
Kerstin Engelin, kerstin.engelin@kungalv.se,
Helena Odinge, helena.odinge@kungalv
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§ 110/2020

Fördelning gymnasieskolans samfond läsåret 2020/2021 (Dnr
KS2019/1293)
Stiftelsen Skolans samfond för gymnasiet i Kungälvs kommun delar varje år ut 35 000 kronor
ur fonden. Inför årets ansökningsomgång har två ansökningar inkommit till kommunen. Den
första ansökan gäller finansiering av universitetsstudier i Chile för en student som är uppvuxen
i Kungälvs kommun. Den andra ansökan kommer från Mimers Hus gymnasium och avser två
olika ändamål, belöning och uppmuntran för elever i samband med studenten samt bidrag till
utbytesverksamhet till Frankrike och Tyskland. Verksamheten föreslår att ansökan från
Mimers Hus gymnasium beviljas och att ansökan för bidrag till universitetsstudier utomlands
avslås eftersom den inte bedöms stämma överens med stadgarna för fonden. Verksamheten
föreslår också att en redovisning av hur bidraget har använts ska skickas in senast den 30 juni
2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Fördelning gymnasieskolans samfond läsåret 2020/2021
Bilaga Bilaga 1 stadgar gymnasiet samfond
Beslut
1. Mimers Hus gymnasium beviljas medel från Stiftelsen Skolans samfond för
gymnasiet i Kungälvs kommun enligt följande:
o Elevutbyte med Frankrike och Tyskland, läsåret 2020/2021, 20 000 kr
o Belöning och uppmuntran till enskilda elever i samband med
skolavslutningen 2020/2021, 15 000 kr.
2. Ansökan om stipendium för kostnader för utbytsår i Chile avslås eftersom den inte
bedöms stämma överens med stadgarna för Stiftelsen Skolans samfond för
gymnasiet i Kungälvs kommun.
3. Mimers Hus gymnasium ska senast den 30 juni 2021 inkomma en redovisning av
hur bidraget använts.
__________
Expedieras till:

För kännedom till:

Rektor Mimers Hus gymnasium Hugin, lars-ove.karlsson@skola.kungalv.se
Biträdande rektor (kontaktperson ansökan) Carl Egeberg; carl.egeberg@skola.kungalv.se
Rektor Mimers Hus gymnasium Munin, johan.lindh@skola.kungalv.se
Verksamhetschef gymnasiet, amela.filipovic@skola.kungalv.se
Fredrik Busck, fbusck@gmail.com; frebu92@student.liu.se
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§ 111/2020

Bidrag till Ung Företagsamhet (Dnr KS2020/0877)
En ansökan om bidrag till Ung Företagsamhet med 45 000 kronor för 2020 har inkommit till
Kungälvs kommun. Ung Företagsamhet är en politiskt obunden och ideell verksamhets som
utbildar elever i entreprenörskap. Genom Ung Företagsamhet får elever möjlighet att utveckla
sin initiativförmåga, drivkraft och vilja att omsätta idéer till handling samtidigt som det
kommunala näringslivsklimatet stärks. Verksamheten föreslår att Ung Företagsamhet tilldelas
45 000 kronor i föreningsbidrag för samarbetet med Kungälvs kommun för 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bidrag till Ung Företagsamhet
Beslut
Ung Företagsamhet tilldelas 45 000 kronor i föreningsbidrag för samarbetet med
Kungälvs kommun för 2020.
__________
Expedieras till:

johan.sandahl@ungforetagsamhet.se

För kännedom till: Timka Cusic
Jessica Waller

Justeras sign
UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH
LÄRANDE

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2020-05-27
13 (23)

§ 112/2020

Uppföljning HR - sjukfrånvaro T1
Helene Nauber, HR, informerar om sjukfrånvaro T1 för sektor bildning och lärande:
Sammanfattning sjukfrånvaro/personalrapport:
• Total sjukfrånvaro om 8,2 procent.
• Barnskötare sticker ut bland personalkategorierna i sektorn med höga sjukfrånvarotal i
förhållande till genomsnittet i GR.
• Coronaaspekt, korttidsfrånvaro ökat främst under mars.
• Kompetensutveckling för outbildade barnskötare avslutad under februari 2020.
Genomgång anställda:
• Antal anställda jämfört med T1 2019
• Arbetade timmar jämfört med T1 2019
• Sjukfrånvaron jämfört med T1 2019
• Sjuklönekostnad
• Sjukfrånvaro per verksamhet
• Sjukfrånvaro per personalkategori jämfört med GR
Beslut
Informationen antecknas till protokollet
__________
Expedieras till
För kännedom till
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§ 114/2020

Byte av sammanträdesdag oktober 2020
Anna Vedin (M) föreslår att utskottets sammanträde 14 oktober flyttas till 15 oktober.
Beslut
Utskottet för bildning och lärande sammanträder 15 oktober
__________
Expedieras till
För kännedom till

Dennis Reinhold
Anders Holm
Miguel Odhner
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§ 115/2020

Digitalisering
Yvonne Måhnson, verksamhetsutvecklare, informerar om digitalisering skola:
• Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet från 2017
• Identifierade övergripande utvecklingsbehov förskola och skola Kungälvs kommun
• Nationella mål och Kungälvs digitaliseringsmål
• Förväntningar på samtliga nivåer inom skolan
• Hur måluppfyllnad ska ske
• Samverkan med Soltak
Beslut
Informationen antecknas till protokollet
__________
Expedieras till
För kännedom till
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§ 116/2020

Lokalresursbehov
Johan von Brömsen informerar om:
Lokalförsörjningsplan
• Prognos antal barn jämfört med tillgång till platser förskola, grundskola och gymnasium
framöver
• Genomgång utmaningar, nuvarande och kommande behov i förskolor och grundskolor
• Lokalhyror
Femårsplan lokalinvesteringar
• Genomgång av processen kring lokalinvesteringar
Beslut
Informationen antecknas till protokollet
__________
Expedieras till
För kännedom till
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§ 117/2020

Styrdokument - Riktlinjer för bidrag till faktisk lokalhyra för huvudmän
inom förskola och skola (Dnr KS2020/0964)
Styrdokumentet Riktlinjer för bidrag till faktisk lokalhyra för huvudmän inom förskola och skola har
tagits fram med bakgrund av den tillväxtfas som kommunen befinner sig i och prognosticeras
befinna sig i, innebärande kommande tillskottsbehov av förskole- och skolplatser.
Förslaget bidrar till att säkerställa likvärdig lokalkvalitet i förskole- och skolverksamheter i
kommunens olika geografiska områden.
Förvaltningens förslag till beslut är att Riktlinjer för bidrag till faktisk lokalhyra för huvudmän
inom förskola och skola antas.
På sammanträdet:
Johan von Brömsen informerar att redaktionella ändringar har behövts göras sedan utskick av
handlingar. Utskottet föreslås att anta reviderad upplaga.
Yrkande
Erik Andreasson (V): avslag på förvaltningens förslag till beslut
Proposition
Ordföranden ställer proposition på Erik Andreassons (V) yrkande och finner att utskottet för
bildning och lärande beslutar att anta förvaltningens förslag till beslut.
Omröstning begärs inte.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Styrdokument - Principer för bidrag till faktisk lokalhyra för huvudmän inom
förskola och skola
Förslag till kommunstyrelsen
Riktlinjer för bidrag till faktisk lokalhyra för huvudmän inom förskola och skola
antas.
__________
Erik Andreasson (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar anteckning till protokollet
Socialdemokraterna och Moderaterna lämnar gemensam anteckning till protokollet genom Assar Wixe (S)
Expedieras till:

Johan von Brömsen

För kännedom till:

Dennis Reinhold
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§ 118/2020

Information från sektorchefen - sektor bildning och lärande
Johan von Brömsen, verksamhetsutvecklare, och Andreas Persson, handläggare, informerar
om:
Skolskjuts
Förstudie Västtrafik där man ska göra genomlysning av skolskjuts och kollektivtrafik i
kommunen. Förvaltning ska ta fram nytt ramförslag.
Önskemål från rektorer i F-6 om möjlighet till skolskjuts tidigare om morgonen och 7-9
snarare att börja dagen senare.
Dennis Reinhold, sektorchef, informerar om:
Lägesrapport covid-19
• Extra veckovisa skyddskommittéer fortsätter. Återkommande fråga är hur medarbetare i
riskgrupp hanteras.
• Ansträngt i förskolan med höga sjukskrivningstal.
• Förberedelse pågår inför eventuell fortsatt distansundervisning för gymnasiet i höst
Övrigt
• Rekrytering av kulturchef pågår

Beslut
Informationen antecknas till protokollet
__________
Expedieras till
För kännedom till
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§ 119/2020

Systematiskt kvalitetsarbete – Fokus förskola samt skola hem, skola
omvärld. (Dnr KS2020/0922)
Skollagen ställer krav på att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla
utbildningen. I Kungälvs kommun följs kvaliteten i verksamheten upp vid tre tillfällen under
läsåret med utgångspunkt i läroplanernas övergripande mål och riktlinjer.
Aktuell rapport fokuserar på kvaliteten i förskola samt på samtliga verksamheters målområde
samverkan och omvärld.
Rapporten skickas ut till ledamöterna, och informationen om rapporten antecknas i
protokollet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Systematiskt kvalitetsarbete – Fokus förskola samt skola hem, skola omvärld.
Bilaga Systematiskt kvalitetsarbete sektor skola 19-20 - Fokus förskola samt övergång,
samverkan och omvärld
Förslag till kommunstyrelsen
Informationen antecknas till protokollet
__________
Expedieras till:

För kännedom till:
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§ 120/2020

Övriga frågor
Erik Andreasson (V) önskar information om genomgång av föreningars ekonomi till nästa
sammanträde.
Gun-Marie Daun (KD) återger dialog med kultur- och fritidsberedningen gällande revidering
av kulturprogrammet.
Beslut
__________

Informationen antecknas till protokollet

Expedieras till
För kännedom till

Justeras sign
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§ 121/2020

Rapporter
Assar Wixe (S) rapporterar från:
ISGR
• Bortfall av internationella elever till höstterminen på grund av covid-19
• Arbete inför nya lokaler på Guldheden pågår
GR:s utbildningsgrupp
• Enkät vårdnadshavare, redogörs för i utskottet kommande sammanträde
• Tidplan för slutantagen hålls
Beslut
__________

Informationen antecknas till protokollet

Expedieras till
För kännedom till
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