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 UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH 
LÄRANDE 

Justeras sign 

Övriga deltagare Mikael Ahlgren Sektor samhälle och utveckling § 3 
Katarina Vallström Sektor samhälle och utveckling § 3 
Anneli Thronsen Sektor samhälle och utveckling § 4 
Johan Sjöholm via  Sektor trygghet och stöd § 5 (via länk) 
Matilda Skön Sektor bildning och lärande §§ 6, 7 (via länk) 
Amela Filipovic Sektor bildning och lärande § 8 - 12 
Kerstin Engelin Ekonomienheten § 9 
Helena Odinge Ekonomienheten § 9 (via länk) 
Susanna Corn HR-enheten § 10 (via länk) 
Johanna Embretsén Sektor bildning och lärande § 11 (via länk) 
Nina Silfverblad Ekonomienheten § 12 
Catharina Bengtsson Sektor bildning och lärande § 12 
Lars-Gunnar Hermansson Sektor bildning och lärande § 12 (via länk) 
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§ 1/2021

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

Beslut 
Till justerare utses Gun-Marie Daun (KD) 

__________ 
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§ 2/2021

Tillkommande och utgående ärenden 
Inga tillkommande ärenden. 

Utgående ärenden: 
KS2020/1771 Digitaliseringspolicy för förskola och skola. 

Beslut 
Dagordningen fastställs. 

__________ 
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§ 3/2021

Information från sektorchef - Sektor samhälle och utveckling 

Mikael Ahlgren, Sektor samhälle och utveckling, informerar om följande: 

• beslutande restriktioner som finns på kommunens anläggningar.
o Idrottsanläggningar inomhus öppnar på organiserad föreningsverksamhet för barn

och unga födda 2005 och senare (till och med det år du fyller 16 år) från 25 januari
o Utomhusanläggningar är öppna för föreningsaktiviteter.
o Oasen simhall är inte öppen för allmänheten, med undantag för rehab-besök med

intyg. Omklädningsrummen är stängda på alla anläggningar förutom Oasen
simhall.

o Föreningar ansvarar för att allmänna råd och rekommendationer följs.
Yrkesmässig idrott fortsätter som tidigare.

• Utmaningar kring nya beslutade riktlinjer
• Information från Idrottsrådet gällande stöd till föreningar.
• Föreningarnas behov 2021

Katarina Vallström, Sektor samhälle och utveckling, informerar om följande: 
• upphandlingen kring bokning- och bidragssystem.
• Fyllnadsutbetalning av LOK-stöd
• Rapportering av aktiviteter för hösten 2020
• Samsynsavtal Kungälv
• Ledarkraft Kungälv våren 2021

Beslut 
Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 

Expedieras till 

För kännedom till 
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§ 4/2021

Information om utlämning av matlådor 

Annelie Thronsen, Sektor samhälle och utveckling, informerar om hantering och utlämning av 
matlådor i samband med distansundervisning. 

• Bokning sker på den köksmailadress där man önskar beställa sin matlåda.
• Uthämtning sker på högstadieskolorna och 6 av grundskolor (baserat på geografisk

placering)
• Utlämningsdagarna är tisdag och torsdag, då kylda matlådor hämtas.
• Allmän information finns att läsa på kommunens hemsida, fördjupad information finns i

Unikum. (uppdateringar sker veckovis).
• Från och med vecka 5 är det möjligt att hämta fram till 17:30 på Thorild skolas kök.

Antal beställda respektive hämtade matlådor 

Distansundervisning årskurs 7 - 9  
• Ca 300 - 350 matlådor beställs dagligen, 250 - 289 hämtas ut.

Delvis distansundervisning årskurs 7 – 9 
• Ca 275 – 325 beställda matlådor, 243 – 283 hämtas ut. (2 dagar/vecka).

Fredagsbeställning 
• 5 - 12 matlådor har beställts, 4 - 7 har hämtats ut.

Beslut 
Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 

Expedieras till 

För kännedom till 
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§ 5/2021

Idéburet offentligt partnerskap Brottsofferjouren Storgöteborg (Dnr 
KS2020/2011) 
Syftet med idéburna offentliga partnerskap (IOP) är att skapa ett långsiktigt socialt hållbart 
Kungälv genom att stärka samverkan mellan kommunen och den idéburna sektorn. 

Partnerskapet avser samverkan mellan Kungälvs kommun och Brottsofferjouren. För 
Brottsofferjouren och Kungälvs kommun innebär uppdraget att stärka föreningens 
verksamhet genom att erbjuda brottsoffer, vittnen och anhöriga stöd på olika sätt, genom 
information om rättsprocessen och ersättningsfrågor, stöd inför förhandlingar, 
polisanmälningar samt med olika myndighetskontakter som krävs i samband med brott. 

Förslag till beslut: 

1. Upprättad överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap mellan
Brottsofferjouren Storgöteborg och Kungälvs kommun godkänns.

2. Överenskommelsen undertecknas av sektorchef Trygghet och Stöd.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Idéburet offentligt partnerskap Brottsofferjouren Storgöteborg 
Bilaga Boj Revisionsberättelse 2020 
Bilaga Boj Sgbg Verksamhetsplan 2020 
Bilaga Boj Verksamhetsberättelse 2019 
Bilaga IoP Brottsofferjouren 

Beslut 

1. Upprättad överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap mellan
Brottsofferjouren Storgöteborg och Kungälvs kommun godkänns.

2. Överenskommelsen undertecknas av sektorchef Trygghet och Stöd.

__________ 

Expedieras till: 

För kännedom till: 
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§ 6/2021

Beredningsskrivelse - Synlig- och tillgängliggöra kommunenens kultur- 
och naturarv (Dnr KS2020/1615) 

Kultur- och fritidsberedningen har arbetat fram en beredningsskrivelse med syfte att synlig och 
tillgängliggöra kommunens natur- och kulturarv. 
Arbetets ursprung ligger i beredningsuppdraget Folkbildning – Natur och kulturarv, ideella sektorn, 
och partnerskap mellan kommun och föreningar (Dnr KS2019/0195). 

Beslutsunderlag 
Beredningsskrivelse Beredningsskrivelse - Synlig- och tillgängliggöra kommunenens kultur- 
och naturarv 
Förvaltningens bedömning – Synlig- och tillgängliggöra kommunens kultur- och naturarv 
Protokollsutdrag - Kultur- och fritidsberedningen - 27 oktober 2020 
Protokollsutdrag - Kultur- och fritidsberedningen - 25 november 2020 

Yrkande  
Anna Vedin (M): Att beredningsskrivelsens intentioner arbetas in i kulturplanen 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att utskottet för bildning och lärande 
beslutar att anta Anna Vedins (M) yrkande. 

Omröstning begärs inte. 

Förslag till kommunstyrelsen 
Att beredningsskrivelsens intentioner arbetas in i kulturplanen. 

__________ 
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§ 7/2021

Antal kulturaktiviteter och antal besök på bibliotek 

Matilda Skön, Kulturchef, informerar om vilka kulturevenemang som kunnat genomföras 
under 2020.  

Under året 2020 har totalt 222 evenemang genomförts, antalet evenemang 2019 var 491. 

• Evenemang har både flyttat ut samt, även skett digitalt.

Under evenemangen har cirka 4300 fysiska besökare närvarat. Gällande de digitala 
evenemangen har upp till 1500 besökare per evenemang närvarat.  

Biblioteket har haft cirka 218 000 besökare under året, under 2019 var siffran cirka 280 tusen. 

Beslut 
Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 

Expedieras till 

För kännedom till 
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§ 8/2021

Information från sektorchef - Sektor bildning och lärande 

Anna Vedin (M) informerar om ett brev från Dennis Reinhold, sektorchef bildning och 
lärande. 

TF sektorchef Amela Filipovic, bildning och lärande, informerar om lägesbilden utifrån covid-
19. 

 Dialog förs kring stängningar av skolor vilket innebär distansundervisning, de effekter de får 
för eleverna på individnivå, samt vilka effekter det får på samhället i stort.  

Under informationen diskuteras 
• Arbetsmiljöansvar
• ”Elevintressen”
• Resurser
• Frånvaro
• Svårigheter med att stödja elever på distans (s
• Lovskola ämnar genomföras för gymnasieelever, i februari, april och till sommarskola. Det

förutsätter dock statligt bidrag.
• Ämnen där stöttning behövs för skol- och läxstudier.
• Cirka 4,7 miljoner kommer att tillsättas till skolorna i Kungälvs kommun via statligt stöd.

Dialog förs kring hur kompetensen och förutsättningarna för undervisning på distans ska 
kunna utvecklas och bli bättre.  

Information om utvecklingsarbetet i sektorn för bildning och lärande. 

Gymnasieelever har även haft möjlighet att äta på skolan alternativt tagit med sig matlådor 
hem även då det varit distansundervisning.  

Det finns vissa svårigheter att klara av de praktiska gymnasieprogram som erbjuds, det finns 
även en svårighet att ta sig ut på/få praktikplatser.  

Beslut 
Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 

Expedieras till 

För kännedom till 



Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-02-03 
Sida 12 (16) 

 UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH 
LÄRANDE 

Justeras sign 

§ 9/2021

Ekonomi 

 Kerstin Engelin och Helena Odinge, Ekonomienheten, informerar om det som är aktuellt 
kring ekonomin i Sektor bildning och lärande. 

Fristående förskolor 

De fristående förskolorna har lämnat in överklaganden gällande både årets grundbelopp samt 
även retroaktivt från 2018 och/eller 2019.  

Anledningen till överklaganden är att de anser att hur beloppet framkommit inte är tillräckligt 
transparant.  

Gällande den retroaktiva ersättning för 2018 och även 2019, är det till följd av att kommunens 
förskolor har gått med minus i budget under åren.   

Covid-19 
Ca 7 miljoner kronor har märkts som covid-kostnader. 

 En positiv avvikelse finns till följd av bland annat att extrapersonal inte har behövts att tas in i 
samma utsträckning då ersättare till personal inte behövts tas in. 

Fritidshem 

Information om andel elever i fritidshem 

Beslut 
Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 

Expedieras till 

För kännedom till 
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§ 10/2021

Personalrapportering 

Susanna Corn, HR-enheten, informerar om gällande sjuktal avseende korttid samt längre 
sjukfrånvaro, de områden som redovisas är följande: 

• Kungälvs kommun
• Sektor bildning och lärande
• Förskola
• Grundskola och fritidshem F - 6
• Grundskola åk 7 - 9
• Gymnasium och vuxenskola

Beslut 
Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 

Expedieras till 

För kännedom till 
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§ 11/2021

Skolpliktsbevakning 

Johanna Embretsén, Sektor bildning och lärande, informerar om den gällande rutinen för 
skolpliktsbevakning.  

Del 1. Motverka frånvaro och främja närvaro 
• Registrera frånvaro i skola 24 (skola/vårdnadshavare)
• Följa upp/bedöma frånvaro (mentor)
• Anmälan frånvaro till elevhälsan (mentor)
• Utredning (rektor) – genomförs av elevhälsa/mentor

När skolan inleder en utredning av frånvaro ska det anmälas till huvudman. 

Del 2. Centrala skolpliktsbevakningen 

Del 3. Elever i fristående skolor eller utomkommunala skolor. 

Ett föreläggande på vårdnadshavare är möjligt då det finns konstaterade brister hos 
vårdnadshavare som inte fullgör sin del av skolpliktsansvaret. 

• Inflyttning/utflyttning
• Ledighet, kortare ledighet max 10 dagar, annars längre (synnerliga skäl)
• Fullgörande av skolplikt på annat sätt
• Skolpliktens upphörande

Skolplikt måste följas upp om elev är folkbokförd i kommunen. 

Beslut 
Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 

Expedieras till 

För kännedom till 
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§ 12/2021

Systematiskt kvalitetsarbete läsår 2019/2020 – uppföljningsrapport 1 
Normer, värden och delaktighet (Dnr KS2021/0077) 

Skollagen ställer krav på att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla 
utbildningen (Skollagen 4 kap. § 3). I Kungälvs kommun följs kvaliteten i verksamheten upp 
vid tre tillfällen under läsåret. Aktuell rapport fokuserar på enheternas arbete gällande 
”normer, värden, ansvar och inflytande”.  

Rapporten skickas till ledamöterna och information om rapporten antecknas i protokollet. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Systematiskt kvalitetsarbete läsår 2020/2021 – uppföljningsrapport 1 
Normer, värden och delaktighet  
Rapport Normer och värden, inflytande och studiero läsår 20/21 

Beslut 
Informationen antecknas till protokollet 

__________ 

Expedieras till 

För kännedom till 
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§ 13/2021

Övriga frågor 

Minnesanteckningar från råden kommer att skickas ut med kallelserna till utskottet framöver. 
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