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§ 14/2021 

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

Beslut 
Till justerare utses Gun-Marie Daun (KD). 

__________ 
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§ 15/2021 

Tillkommande och utgående ärenden 
 Tillkommande ärenden: 
 

- Remiss – utredning om eventuellt samordningsuppdrag till Göteborgsregionen rörande 
kultur (KS2020/2065). 

 
 Inga utgående ärenden. 

Beslut 
Dagordningen fastställs. 

__________ 
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 § 16/2021 

Information från sektorchef - sektor Samhälle och utveckling 
Katarina Vallström, Sektor samhälle och utveckling, informerar om aktuell information från 
sektorn. 

 
 Under punkten informeras om följande: 

- LOK-stöd 
o Utbetalning år 2020, jämförelse mot 2019. 

Ca 120 tkr mindre än föregående år har betalats ut.  
o 3 nya föreningar har fördelats stöd. 
o 5 föreningar har inte sökt något stöd.  
o Underlaget till utbetalningar  

- Samsynsavtal 
Idrottsrådet äger samsynsavtalet. Kungälvs kommun och RF SISU samarbetar i sin tur 
med dem. Avtalet syftar till att man ska kunna kombinera utövande i olika föreningar. 
o Ca 20 föreningar är anmälda.  
o Utkast av avtalet 
o Information kring högsäsonger i de olika idrottsföreningar. 
o Gemensamma riktlinjer  

- Arbetet med nytt bokning- och bidragssystem 

Beslut 
Informationen antecknas till protokollet.  

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 17/2021 

Stöd till studieförbunden 2021 (Dnr KS2020/1815) 
Studieförbund är organisationer som ägnar sig åt folkbildning genom verksamhetsformerna 
studiecirklar, mötesserier, projekt och evenemang vars syfte är att bibringa deltagarna kunskap 
i ett brett perspektiv.  
I Sverige finns 10 studieförbund listade av Folkbildningsrådet.  
 
Kungälvs kommun fördelar årligen stöd till studieförbundet, efter en fördelningsnyckel som 
erhålls av Västra Götalands bildningsförbund. Kungälvs kommun har följt Västra Götalands 
bildningsförbunds rekommendation för beräkning av kommunala bidrag till de lokala 
studieförbundsavdelningarna sedan 2017.  
 
Kungälvs kommuns budget för stöd till studieförbunden: 1 270 000 kronor 
 
Förvaltningens förslag till beslut: 
 
Stöd till studieförbunden 2021 fördelas enligt summering, och efter rekommendationer från 
Västra Götalands bildningsförbund.  
 
Studieförbund: 
ABF   260 459 kr 
Bilda   97 424 kr 
Folkuniversitetet  46 689 kr 
Studiefrämjandet  46 011 kr 
Studieförbundet vuxenskolan 161 833 kr 
NBV   22 678 kr 
Medborgarskolan  592 523 kr 
Sensus   26 704 kr 
Ibn Rushd   2 645 kr 
Kulturens   13 033 kr 
 
Totalt   1 270 000 kr 

Yrkande  
Anna Vedin (M): Stöd till studieförbunden 2021 fördelas enligt summering, och efter 
rekommendationer från Västra Götalands bildningsförbund förutom att Ibn Rushd inte 
tilldelas bidrag med hänvisning till Kungälv kommuns styrdokument Riktlinjer för föreningsbidrag 
(KS2020/0674) punkterna 6, 7 och 8. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att utskottet för bildning och lärande 
beslutar att anta Anna Vedins (M) yrkande. 
 
Omröstning begärs inte. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Stöd till studieförbunden 2021 

Beslut 
Stöd till studieförbunden 2021 fördelas enligt summering, och efter 
rekommendationer från Västra Götalands bildningsförbund förutom att Ibn Rushd 
inte tilldelas bidrag med hänvisning till Kungälv kommuns styrdokument Riktlinjer för 
föreningsbidrag (KS2020/0674) punkterna 6, 7 och 8. 

 
Stödet till studieförbunden fördelas enligt följande: 
 
ABF   260 459 kr 
Bilda   97 424 kr 
Folkuniversitetet  46 689 kr 
Studiefrämjandet  46 011 kr 
Studieförbundet vuxenskolan 161 833 kr 
NBV   22 678 kr 
Medborgarskolan  592 523 kr 
Sensus  26 704 kr 
Kulturens  13 033 kr 

__________ 
 
Expedieras till:   Katarina Vallström 

Studieförbunden  

För kännedom till: Mikael Ahlgren, Anders Holm  
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 § 18/2021 

Lokstödsutbetalning, våren 2021 (Dnr KS2021/0295) 
 Kungälv har ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv där drygt 1 200 barn och ungdomar 
deltar i organiserade aktiviteter varje vecka. Året 2020 har ur många aspekter varit märkliga på 
grund av Covid-19. Föreningar har fått ställa in och ställa om. 
 
Kommunstyrelsen i Kungälvs kommun beslutade den 22 april (KS § 128 - 2020), att från den 
4 maj 2020 kan föreningar i Kungälvs kommun ansöka om förskottsutbetalning av vårens 
LOK-stöd.  Aktivitetsnivån baseras på våren 2019 och kan regleras till hösten om 
aktivitetsnivån våren 2020 skulle bli högre. 
 
Förvaltningens förslag är att göra på samma sätt, för kommande utbetalning av lokstödet.  
 
Förvaltningens förslag till beslut: 
 

LOK-stödet för aktiviteter utförda 1 juli – 31 december baseras på hösten 2019 
aktivitetsnivå om inte aktivitetsnivå och stödet för hösten 2020 skulle bli högre.  

 

Beslut 
LOK-stödet för aktiviteter utförda 1 juli – 31 december baseras på hösten 2019 
aktivitetsnivå om inte aktivitetsnivå och stödet för hösten 2020 skulle bli högre.  

 
__________ 
 
 

 Expedieras till 
Kommunstyrelsen 

 

 För kännedom till  
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 § 19/2021 

Sociala föreningsbidrag 2021: HSO (Dnr KS2021/0057) 
Ekonomiskt stöd kan beviljas till förening som i sin verksamhet vänder sig till någon av 
socialtjänstens målgrupper och som har aktiviteter som stärker och/eller är ett komplement till 
socialtjänstens verksamheter. Insatserna kan vara förebyggande, stödjande eller stimulerande 
för målgruppen. Föreningen ska samverka med socialtjänsten och ha lokal verksamhet i 
Kungälv eller på annat sätt anknyta till kommunen. Föreningsbidraget fördelas från Trygghet 
och Stöds budget, där ca 1 miljon kronor är avsatta för ändamålet.  
 
HSO (Handikappförbundens samarbetsorganisation) är en paraplyorganisation för femton 
funktionshinderföreningar i Kungälv. Föreningen HSO Kungälv, har ansökt om 55 000 
kronor i föreningsbidrag 2021. 
 
Förslag till beslut: 
  Föreningen HSO Kungälv beviljas 55 000 kronor i ekonomiskt stöd för 
  verksamheten 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Sociala föreningsbidrag 2021: HSO 

Beslut 
Föreningen HSO Kungälv beviljas 55 000 kronor i ekonomiskt stöd för 
verksamheten 2021. 

__________ 
 
Expedieras till:   HSO Kungälv 

 

För kännedom till: Katarina Vallström  
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 § 20/2021 

Sociala föreningsbidrag 2021: Kamratföreningen Länken (Dnr 
KS2021/0076) 
Ekonomiskt stöd kan beviljas till förening som i sin verksamhet vänder sig till någon av 
socialtjänstens målgrupper och som har aktiviteter som stärker och/eller är ett komplement till 
socialtjänstens verksamheter. Insatserna kan vara förebyggande, stödjande eller stimulerande 
för målgruppen. Föreningen ska samverka med socialtjänsten och ha lokal verksamhet i 
Kungälv eller på annat sätt anknyta till kommunen. Föreningsbidraget fördelas från Trygghet 
och stöds budget, där totalt ca 1 miljon kronor är avsatta för ändamålet. 
 
Kamratföreningen Länken ansöker om 70 000 kr i föreningsbidrag 2021. 
 
Förslag till beslut:  
 
  Kamratföreningen Länken beviljas 30 000 kronor i ekonomiskt stöd för 
  verksamheten 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Sociala föreningsbidrag 2021: Kamratföreningen Länken 

Beslut 
Kamratföreningen Länken beviljas 30 000 kronor i ekonomiskt stöd för 
verksamheten 2021. 
 

__________ 
 
Expedieras till:   Kamratföreningen Länken 

För kännedom till: Katarina Vallström 
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 § 21/2021 

Sociala föreningsbidrag 2021: FUB Kungälv (Dnr KS2021/0078) 
Ekonomiskt stöd kan beviljas till förening som i sin verksamhet vänder sig till någon av 
socialtjänstens målgrupper och som har aktiviteter som stärker och/eller är ett komplement till 
socialtjänstens verksamheter. Insatserna kan vara förebyggande, stödjande eller stimulerande 
för målgruppen. Föreningen ska samverka med socialtjänsten och ha lokal verksamhet i 
Kungälv eller på annat sätt anknyta till kommunen. Föreningsbidraget fördelas från Trygghet 
och stöds budget, där ca 1 miljon kronor 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 beviljas 50 000 kronor i ekonomiskt stöd för verksamhet 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Sociala föreningsbidrag 2021: FUB Kungälv 

Beslut 
FUB Kungälv beviljas 50 000 kronor i ekonomiskt stöd för verksamhet 2021. 
 

__________ 
 
Expedieras till:   FUB Kungälv 

För kännedom till: Katarina Vallström 
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 § 22/2021 

Sociala föreningsbidrag 2021: Aktiva länken (Dnr KS2020/1862) 
Ekonomiskt stöd kan beviljas till förening som i sin verksamhet vänder sig till någon av 
socialtjänstens målgrupper och som har aktiviteter som stärker och/eller är ett komplement till 
socialtjänstens verksamheter. Insatserna kan vara förebyggande, stödjande eller stimulerande 
för målgruppen. Föreningen ska samverka med socialtjänsten och ha lokal verksamhet i 
Kungälv eller på annat sätt anknyta till kommunen. Föreningsbidraget fördelas från Trygghet 
och stöds budget, där totalt ca 1 miljon kronor är avsatta för ändamålet. 
 
Föreningen Aktiva Länken har 68 medlemmar i Kungälv och har ansökt om 250 000 kronor i 
ekonomiskt stöd för verksamhet 2021. 
 
Förslag till beslut: 
  Föreningen Aktiva Länken beviljas 63 000 kronor i ekonomiskt stöd för 
  verksamheten 2021. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Sociala föreningsbidrag 2021: Aktiva länken 

Beslut 
Föreningen Aktiva Länken beviljas 63 000 kronor i ekonomiskt stöd för 
verksamheten 2021. 
 

__________ 
 
Expedieras till:   Aktiva Länken 

För kännedom till: Katarina Vallström  
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 § 23/2021 

Sociala föreningsbidrag 2021: FC Komarken (Dnr KS2021/0101) 
 Under dialogen diskuteras ansökan av socialt föreningsbidrag 2021 till FC Komarken. 
 
 Det som diskuteras är dels följande: 

- Etablering och utveckling medlen är sökta för. 

Beslut 
Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 24/2021 

Sociala föreningsbidrag 2021: Kvinnojouren Vändpunkten Kungälv/Ale 
(Dnr KS2021/0090) 
Under dialogen diskuteras ansökan inkommen av Kvinnojouren Vändpunkten Kungälv/Ale 
avseende Sociala föreningsbidrag 2021. 

 
 Dialog för dels kring följande: 

- Bakgrund. 
- Områden medlen är sökta för. 

Beslut 
Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 25/2021 

Information från sektorchefen - Sektor Bildning och lärande 
  

Anpassning av verksamheten utifrån covid-19 
Catharina Bengtsson, Sektor bildning och lärande, informerar om tagna kompensatoriska 
åtgärder åk 7 - 9. 
 
- Anpassning av verksamheten utifrån covid-19 
- Distansundervisning identifiering av elever som inte bör ha distansundervisning 
- Extra närvarouppföljning 
- Tätare uppföljning av studieresultat och mående 
- Kontroll av uthämtning av matlådor 
- Kartläggning inför lovskola, vinterlov och påsklov 
- Extra läxhjälp 

 
- Utökat uppdrag till lovskolan 

 
Johan Mårtensson och Lars-Ove Karlsson, Gymnasium ledning, informerar om 
kompensatoriska åtgärder för Gymnasieskolan. 
- Extra anpassning 
- Särskilt stöd 
- Extra elevsamtal för elevhälsa 
- Fler elevhälsokontroller (EHK) 
- Bättre digitala lösningar 

o Licenser 
o Routrar 

- Fler prövningar 
- Lärarna är mer anträffbara 
- Studiestöd 
- Lovskola 

 
- Konsekvenser av distansundervisning 

 
Amela Filipovic, Sektor bildning och lärande, informerar om de extra pengar via skolmiljarden. 

 
 Kvalitetsgranskning  

Dennis Reinhold, Sektor bildning och lärande informerar om kvalitetsgranskning från 
Skolinspektionen. 
Det som redovisas i kvalitetsgranskningen är följande: 
- Verksamhetens utvecklingsområden. 
- Pågående granskningar 

o Granskning av studieavbrott inom kommunal vuxenutbildning. 
o Regelbunden kvalitetsgranskning av grundskolans kvalitetsarbete. 

- Analys av studieresultat av trygghet 
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- Beslut från Skolinspektionen - Skolinspektionens bedömningar. 
- Förslag på åtgärder. 

Beslut 
Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 26/2021 

Information om ändring av kvalitetsuppföljning – Sektorchef 
Dennis Reinhold, Sektor bildning och lärande, informerar om ny verksamhetsplan och 
Tertialrapport samt förändringar av pedagogiskt bokslut.  

 
- 3 rapporter per år.  
- Preliminär årsplan för 2021 

Beslut 
Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 27/2021 

Uppdatering kring skollagen 
 

Johanna Embretsén och Andreas Persson, Sektor bildning och lärande, informerar om 
lagändringar som skett inom skolområdet 2021. 
 
- Nya bestämmelser om entreprenad och samverkan. 
- Undantag till lag om krav på legitimation. 
- Ändrade ämnesplaner, gymnasium och Vuxenutbildning. 
- Ändrade kursplaner i grundskola, sameskola och specialskola (Förskjutet på grund av 

pandemi). 
- Nya yrkespaket inom vård och omsorg, Vuxenutbildning och Gymnasieskolans 

introduktionsprogram. 
- Prioriteringar vid antagning till Komvux (gymnasial nivå). 
- Ny högskoleförberedande gymnasieexamen från Komvux.  

 
Följande förordning är kopplad till corona-pandemin. 
- Förordning om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid 

spridning av viss smitta, förlängd till 2022-08-10 

Beslut 
Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 28/2021 

Måluppföljning 
Dennis Reinhold, Sektor bildning och lärande, informerar om arbetet med att det ska vara 
attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommun. 
 
- Huvudöverenskommelse 18 (HÖK 18) 
- Potentiell lärarbrist fram till 2035 
- Redovisning av ungdomsbarometer avseende vad som är viktigt i valet av arbetsgivare. 
- Riskfaktorer som kännetecknar organisatorer med låg frånvaro. 
- Läget 2020 
- Arbetet under 2021 

o Friskfaktorer 
o Fortsatt arbete med HÖK 18. 

Beslut 
Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 29/2021 

Ekonomi 
Helena Odinge och Kerstin Engelin, Ekonomienheten, redovisar det ekonomiska utfallet för 
sektor Bildning och lärande 2020. 
 
De punkter som behandlas är följande: 
- Utfall per verksamhetsområde. 
- Utfall per enhet. 
- Ekonomiska konsekvenser på grund av covid-19 
- Sektorgemensamt och Kultur 
- Kostnad per elev 

o Förskola 
o Grundskola 
o Gymnasieskola 

Beslut 
Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 30/2021 

Volymer 
 Under sammanträdet först dialog kring volymer och det fortsatta arbetet. 

Beslut 
Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 31/2021 

Skolpliktsbevakning 
Anna Bengtsson, Sektor bildning och lärande informerar om sitt uppdrag runt 
skolpliktsbevakningen.  

 
 Följande områden ligger bland annat inom ramen för uppdraget: 

- Utredningar om frånvaro. 
- Placeringar av skolpliktiga elever. 
- Uppföljning av elever utomlands. 
- Skyddade elever. 
- Placerade barn. 

Beslut 
Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 32/2021 

Årssammanställning klagomål 
Johanna Embretsén, Sektor bildning och lärande, informerar om inkomna klagomål under 
2020.  
Det som redovisas är klagomål i skollagens mening, innefattar dels både klagomål och 
synpunkter. 
 
Under föredragningen redovisas klagomål per verksamhet och enhet. 
 
- Stort antal Covid-19 relaterade klagomål har inkommit under året (10 st). 
 
Klagomålen har främst handlat om det som anges nedan: 
- Covid-19 

o Oro över trängsel i skola, kollektivtrafik, lämning, skolplikt och digitala möten 
- Fastigheter/lokaler/miljö 

o Dålig inneluft, leksaker, oväsen och smällare. 
- Överlämnat från Skolinspektionen 

o Bristande tillsyn, bristande stöd och brist i trygghet och studiero. 
- Måltid 

o Önskemål om vegansk kost. 

Beslut 
Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 33/2021 

Lägesrapport lokaler 
Johan Von Brömsen, Sektor bildning och lärande, informerar om aktuell information kring 
lokaler kopplade till sektorn. 

 
Information om pågående ny-, om- och tillbyggnationer: 
- Mimers hus studiehallar. 
- Diseröd skola tillbyggnad. 
- Kareby skola. 
- Ytterbyskolan. 
- Kärna Idrottshall. 
- Nordtag förskola. 
- Tjuvkil förskola. 
- Fridhems förskola. 

 
Pågående Lokalieringsstudier: 
- Kode skola. 
- Koön förskola/skola. 
- Förskolor, skola centrum. 

 
Kommande projekt: 
- Munkegärdeskolan. 
- Fridhemskullen förskola. 
- Kastellegårdsskolan. 

 
Nya förslag till lokalförsörjningsplan 21. 

Beslut 
Informationen antecknas till protokollet.  

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 34/2021 

Patientsäkerhetsberättelse - Elevhälsans medicinska insats 2020 (Dnr 
KS2021/0194) 
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 2020 
Bilaga Patientsäkerhetsberättelse 2020 

Beslut 
Verksamhetsberättelse och patientsäkerhetsberättelse 2020 för den medicinska 
elevhälsan fastställs. 

__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
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 § 35/2021 

Fördelning av statsbidraget Skolmiljarden (Dnr KS2021/0351) 
Regeringen fattade beslut om att förstärka det statliga stödet till hela Sveriges skolväsende med 
1 miljard kronor 2021 på grund av den rådande covid-19 pandemin. Syftet med statsbidraget är 
att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever 
får den utbildning de har rätt till.  
 
Kungälvs kommun bestämmer själv hur medlen ska fördelas. Det finns ingen förordning eller 
liknande som specificerar hur statsbidraget ska användas.  

 
Det är upp till varje kommun att besluta hur medlen ska fördelas. Kungälvs kommun kommer 
få tilldelat 4,75 Mkr och planerar att fördela stadsbidraget enligt följande:  

 
Kommunal grundskola: ca 3 Mkr. 
Kommunal gymnasieskola: ca 1,1 Mkr. 
Fristående grundskola och gymnasieskola: ca 650 000 kronor. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Fördelning av statsbidraget Skolmiljarden 
 
Reservation 
Reservation mot beslutet anmäls av Erik Andreasson (V). 
 
Anteckning 
Anteckning till protokollet lämnas av Erik Andreasson (V), se bilaga. 

Beslut 

1. Informationen gällande fördelningen om statsbidraget Skolmiljarden antecknas 
till protokollet.  

 
__________ 
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 § 36/2021 

Minnesanteckningar 2021-01-27 (Dnr KS-VR2019/0096) 
 
 Under ärendet går nämnden igenom minnesanteckningarna från Idrottsrådet 27 februari 2021. 

Beslutsunderlag 
Minnesanteckningar 2021-01-27 
 
Beslut 

Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 37/2021 

Remiss - utredning om eventuellt samordningsuppdrag till 
Göteborgsregionen rörande kultur (Dnr KS2020/2065) 
Göteborgsregionen (GR) startade 2019 en utredning om ett eventuellt samordningsuppdrag till 
Göteborgsregionen rörande kulturfrågor, som nu ligger ute på remiss. 
Syftet med utredningen är att undersöka möjligheten för GR att samordna 
medlemskommunerna inom kulturområdet.  
 
Bedömningen av utredningen är att det finns en stark uppslutning från medlemskommunerna 
att ge Göteborgsregionen i uppdrag att samordna kulturfrågorna och driva utvecklingsarbetet 
tillsammans med medlemskommunerna.  
I utredningen framgår även att idrott och fritidsfrågor bör inkluderas eftersom de är 
sammankopplade.  
 
Förslaget från GR är att det befintliga nätverket för kultur- och fritidschefer inom 
Göteborgsregionens område införlivas i GRs organisation och att den samordning som idag 
hanteras av Stenungssunds kommun, med en halvtidstjänst, istället hanteras av 
Göteborgsregionen.  

 
Förvaltningen gör bedömningen att tillstyrka förslaget men också att idrott- och fritidsfrågor 
bör inkluderas i uppdraget. Därav föreslås följande beslut: 

 
1. Kungälvs kommun tillstyrker Göteborgsregionens förslag om att införliva det redan 

existerande nätverket för kultur- och fritidschefer som finns i Göteborgsregionens område, 
inom ramen för Göteborgsregionens verksamhet. 
 

2. Remiss - utredning om eventuellt samordningsuppdrag till Göteborgsregionen rörande 
kultur (KS2020/2065-2) antas som kommunstyrelsens svar och översänds till 
Göteborgsregionen. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Remiss - utredning om eventuellt samordningsuppdrag till Göteborgsregionen 
rörande kultur 
Bilaga Remiss till medlemskommunerna angående Utredning om eventuellt 
samordningsuppdrag till GR rörande kulturfrågor 
Bilaga Ärende 6 - Utredning om eventuellt samordningsuppdrag till GR rörande kulturfrågor 
Bilaga Protokollsutdrag § 220 
Bilaga Remissbrev kultur 

Beslut 
1. Kungälvs kommun tillstyrker Göteborgsregionens förslag om att införliva det redan 

existerande nätverket för kultur- och fritidschefer som finns i Göteborgsregionens 
område, inom ramen för Göteborgsregionens verksamhet. 
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2. Remiss – utredning om eventuellt samordningsuppdrag till Göteborgsregionen rörande 
kultur (KS2020/2065-2) antas som kommunstyrelsens svar och översänds till 
Göteborgsregionen. 

__________ 
 
Expedieras till:  
Matilda Skön och 
diariet@goteborgsregionen.se 

För kännedom till: 
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38/2021 

Öviga frågor 
 
-  Kostnader för gymnasieskolan i förhållande till beräknade kostnader i 

Göteborgsregionen. 
 



 
 
 
 
Vänsterpartiet Kungälv  
 
 
Anteckning till protokollet ärende 23 
 KS2021/0351-1 
UBL 20210310 
 
Staten har nu gett kommunerna extra pengar till skolan, den så kallade “ skolmiljarden”.  Vi 
har nu fått veta hur dessa extra pengar fördelas i kommunen. Skolmiljarden är en satsning 
från staten i syfte att förstärka skolornas verksamhet i pandemin tider och detta är en 
engångssatsning under 2021. Kungälvs kommunens fördelning är 3.3 mkr till grundskolan, 
1.1 mkr till Gymnasiet och ca 650 tkr till friskolor.  
 
Under pandemin har skolorna fått ändra sitt arbetssätt och gymnasiet gick tidigt över till 
distansundervisning men även högstadiet har i perioder fått gå över till distansundervisning. 
vi kan idag se att distansundervisningen har påverkat våra elever olika och att många elever 
upplever att det är svårare att ta in kunskap via distansundervisning än traditionell 
undervisning. Detta har medfört att våra elever i såväl socioekonomiska områden till 
välbärgade områden har lägre kunskapsnivå än tidigare generationer. Man talar idag om att 
“En förlorad generation”.  
 
Därför är det av största vikt att dessa extra pengar används till de elever som har störst 
behov av stöd och hjälp. Vänsterpartiet ville veta vad dessa extra pengar skulle användas till 
och vilka som skulle ta del av dessa extra pengar. Men det kunde vi inte få information om 
för att enligt tjänsteskrivelsen var det upp till varje rektor att bestämma var dessa medel 
används bäst. Förvaltningen kunde inte heller redovisa hur dessa medel 3.3 mkr inom 
grundskolan skulle fördelas och inte heller den delen om 1.1mkr inom gymnasiet.  
 
Vi i vänsterpartiet kan därför inte veta om dessa pengar kommer att användas till de elever 
som har drabbats värst av pandemin eller om att det är så att majoriteten avser använda 
pengarna till att “smeta ut “ det på alla skolverksamheter för att “täppa igen” alla hål efter 
majoritets stora nedskärningar inom skolan. Därför ville vi att förvaltningen skulle återkomma 
med en “plan” på hur dessa medel skall användas men vi fick inget gehör för detta.  Det är 
också viktigt att man planerar in tid för diskussioner och politisk överläggning ärenden som 
denna något som våran ordförande i utskottet inte gjorde vilket gör det svåre för 
oppositionen att kunna föra en politisk diskussion.  
 
 
Erik Andreasson Vänsterpartiet Kungälv.  
20210310 
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