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Övriga deltagare Jan Eklund Samhälle och utveckling § 42 
 Katarina Vallström Samhälle och utveckling §§ 42, 43 
 Lena Arnfelt Sektorchef, trygghet och stöd § 43 
 Johan Sjöholm  Trygghet och stöd § 43 
 Monica Fundin  Trygghet och stöd § 43 
 Matilda Skön Bildning och lärande §§ 44, 45 
 Monica Carhult Karlsson Bildning och lärande §§ 46, 52, 54 
 Dennis Reinhold Sektorchef, bildning och lärande §§ 46-62 
 Anni Niklasson Bildning och lärande § 47 
 Kerstin Engelin Ekonomienheten § 48 
 Helena Odinge Ekonomienheten § 48 
 Jonatan Bengtsson Ekonomienheten § 48 
 Susanna Corn HR enheten § 49 
 Lars-Gunnar Hermansson Bildning och lärande § 52, 54 
 Johan Von Brömsen Bildning och lärande § 52 
 Amela Filipovic Bildning och lärande § 53, 54 
 Catharina Bengtsson Bildning och lärande § 54 
 Elin Scholz  Bildning och lärande §§ 55 – 58  
 Andreas Persson  Bildning och lärande § 59 
 Bella Gillenäng  Gymnasieskolan § 60 
 Els-Marie Bidestedt Gymnasieskolan § 60  
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§ 39/2021 

Val av justerare 
 Till justerare föreslås Monica Haraldsson (M) 

Beslut 
Till justerare utses Monica Haraldsson (M) 

__________ 
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§ 40/2021 

Tillkommande och utgående ärenden 
 
 Inga tillkommande eller utgående ärenden.  

Beslut 
Dagordningen fastställs. 

__________ 
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 § 41/2021 

Information från sektorchef - sektor Samhälle och utveckling 
 

Till sammanträdet har Anders Holm, Sektorchefen för samhälle och utveckling gjort en 
skrivelse med aktuell information inom sektorn.  

Beslut 
Informationen antecknas till protokollet.  

 
__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 42/2021 

Våga lita på och utveckla föreningslivet. Fler avtal där föreningar och 
kommunen delar på fritidskostnaderna/anläggningarna. Ge föreningarna 
inflytande vid upphandling av anläggningar för fritid. (Dnr KS2021/0519) 
I kommunstyrelsens budgetdirektiv inför 2020 gavs förvaltningen 60 riktade uppdrag inklusive 
uppdrag 23: Våga lita på och utveckla föreningslivet. Fler avtal där föreningar och kommunen 
delar på fritidskostnaderna/anläggningarna. Ge föreningarna inflytande vid upphandling av 
anläggningar för fritid.  

Förslag till beslut 
1. Informationen antecknas till protokollet.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Våga lita på och utveckla föreningslivet. Fler avtal där föreningar och 
kommunen delar på fritidskostnaderna/anläggningarna. Ge föreningarna inflytande vid 
upphandling av anläggningar för fritid. 

Beslut 
1. Informationen antecknas till protokollet.  

__________ 
 
Expedieras till:    

För kännedom till: Katarina Vallström, Jan Eklund  
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 § 43/2021 

Sociala föreningsbidrag 2021: Kvinnojouren Vändpunkten (Dnr 
KS2021/0090) 
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. 
 
Kvinnojouren Vändpunkten Kungälv/Ale har inkommit med ansökan om ekonomiskt stöd 
för år 2021. Totalt ansöker föreningen om 605 500 kr, vilket motsvarar föreningens årliga 
kostnader för skyddat boende (lokaler, personal, försäkringar, annonsering och 
redovisningstjänster).  
 
Kommunens uppdrag till exempelvis en ideell förening avseende drift av skyddat boende mot 
ersättning bör som huvudregel innebära tilldelning av ett upphandlingspliktigt kontrakt enligt 
lagen om offentlig upphandling.  
 
Förslag till beslut:  
 

1. Föreningen Kvinnojouren Vändpunkten beviljas inte ekonomiskt stöd från 
sociala föreningsbidraget 2021.  

2. Uppdrag ges till förvaltningen att tillsammans med Ale kommun fortsätta 
sondering med Kvinnojouren Vändpunkten kring att initiera olika förebyggande 
och kompletterande insatser.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Sociala föreningsbidrag 2021: Kvinnojouren Vändpunkten 
Bilaga ansökan 
Bilaga 2021-02-02 Protokoll 
Bilaga Revisionsberättelse 2020 
Bilaga Verksamhetsberättelse 2020 

Beslut 
1. Föreningen Kvinnojouren Vändpunkten beviljas inte ekonomiskt stöd från 

sociala föreningsbidraget 2021.  
2. Uppdrag ges till förvaltningen att tillsammans med Ale kommun fortsätta 

sondering med Kvinnojouren Vändpunkten kring att initiera olika förebyggande 
och kompletterande insatser.  

__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
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 § 44/2021 

Kulturplan 
Matilda Skön, verksamhetschef, presenterar planen för arbetet med den kulturplan som ska 
upprättas utifrån kulturprogrammet som är upprättat i Kungälvs kommun. 

 
Under punktens förs dialog kring områden för samverkan. De områden där samverkan 
planeras är följande:  
- Skola 
- Idrotts- och kulturskolan 
- Kultur 
- Social hållbarhet 
- Näringsliv 
- Västra Götalandsregionen 
- Bidrag  
- Anläggningar drift och skötsel 

 
Dialog förs kring möjligheten med utveckling av digitala verktyg för att nå ut med information 
till medborgarna.  

 
Det finns en plan att samarbeta kommunöverskridande med fokus på konst och kulturarv. 
Större chans att erhålla bidrag till konsten och kulturarv då det är fler kommuner som 
samarbetar över gränserna.  
 
Samarbete av anläggningar, drift och skötsel planeras för bättre nyttjande av 
kulturanläggningar. 
 
Dialog förs om de värden som ska beaktas enligt kulturplanen. 

Beslut 
Informationen antecknas till protokollet.  

__________ 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 45/2021 

Dialog inför kommande beslut om kulturstipendier och kulturpris 
 

Matilda Skön, verksamhetschef, för dialog med utskottet kring kulturstipendier och kulturpris 
för året 2021. 

Beslut 
Informationen antecknas till protokollet.  

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  

 
 
 

  



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2021-04-13 
Sida  11 (30) 

 
 

 UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH 
LÄRANDE 

 

Justeras sign 

 

 § 46/2021 

Information från sektorchef - sektor Bildning och lärande 
 

Under föredragning informerar Dennis Reinhold, sektorchef, om aktuell information inom 
sektorn för bildning och lärande. 
 
Retroaktiv utbetalning 
Information om förvaltningens arbete gällande de retroaktiv utbetalning som är begärda från 
friskolorna med anledning av att de till följd av lag från 2011 möjliggör för dem att ta del av 
samma förutsättningar som skolorna i kommunal regi.  
 
Betyg åk 4  
Regeringen har infört möjligheten om att införa betyg från och med årskurs 4.  
Inga rektorer i Kungälvs kommun är beredda att införa detta i dagsläget.  
 
Verksamhetsberättelse 2020 
Under punkten förs dialog kring bildning och lärandes verksamhetsberättelsen för 2020.  
 
Covid-19 rutiner, smittspårning 
Monica Carhult Karlsson, verksamhetschef, informerar om Covid-19 rutiner och 
smittspårning på kommunens förskolor.  

Beslut 
Informationen antecknas till protokollet.  

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 47/2021 

Redovisning av elevfrånvaro 
 

Anni Niklasson, specialpedagog, presenterar information kring problematisk frånvaro. 
 

- Uppföljning av problematisk frånvaro, period 1 och 2  
Statistisk redovisas per skola 

 
- Insatser som har satts in hos de elever där den problematiska frånvaron varit hög, utfallet 

period 1 gentemot period 2.  
 
Dennis Reinhold, sektorchef, informerar om att lagstiftningen nu möjliggör för undervisning 
på distans, vilket kan öka möjligheten till närvaro.  
 
Elever som har upprepad eller längre frånvaro ska enligt lag anmälas till huvudmannen enligt  
kap. 7 19a § skollagen. 

 
 Skolverket har genomfört en nationell kartläggning av elevfrånvaro gällande 

• Antal elever med ogiltig frånvaro ht 2019 samt 2020 per årskurs 
• Antal elever med frånvaro (total frånvaro) ht 2019 samt 2020 per årskurs 

Beslut 
Informationen antecknas till protokollet.  

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 48/2021 

Ekonomi 
Kerstin Engelin, Helena Odinge och Jonathan Bengtsson på ekonomi, redovisar aktuell 
information om Februariprognosen, volymer, strukturresurs och åtgärder för budget i balans 
tillsammans med Dennis Reinhold, sektorchef – bildning och lärande.  

 
 Februariprognos 

Under föredragningen redovisas februariprognosen, där verksamheten visar en budget som är 
i balans.  
 
- Effektiviseringar  

 
o Effektiviseringsprocessen är svår att bedöma då det tar tid innan den ekonomiska 

effekten kommer.  
 

o Andelen inskrivna på fritidshem har minskat under det senaste året.  
 

o Trekungagymnasiet riskerar att få färre elever än förväntat till hösten då det inte är 
möjligt för nya elever att besöka och bekanta sig med skolan. 

 
 Volymer 
 

Prognosen för volymförändringar 2020 – 2024. 
 

- Förskola och pedagogisk omsorg 
- Grundskola  
- Gymnasieskola  

 
 Strukturresurs 
 

Information om strukturresursen som är en del av den budget som fördelas till grundskolan, 
de skolor där det finns ett större behov har möjlighet att tilldelas medel från strukturresursen. 
Information om de variabler som påverkar hur fördelningen genomförs.  
 
Dialog förs mellan förvaltningen och utskottet över det fortsatta arbetet med medlen om 
strukturresursen.  

 
 Åtgärder för budget i balans 
 

Dennis Reinhold, sektorchef, informerar om åtgärder för budget i balans.  
Redan förra året började anpassningarna för att få en budget i balans i år. 
 
Information ges över redan påbörjade åtgärder. 
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Beslut 
Informationen antecknas till protokollet.  

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 49/2021 

Personalrapportering 
 

Susanna Corn, HR, informerar om sjukfrånvaron för månaderna januari och februari år 2021 i 
jämförelse med år 2020.  
 
Frånvaron redovisas enligt följande: 
 
- Sektor bildning och lärande 
- Förskolan 
- Grundskola och fritidshem åk F-6  
- Grundskola åk 7–9 
- Gymnasium och vuxenutbildning 

Beslut 
Informationen antecknas till protokollet.  

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 50/2021 

Återkoppling på redan infört uppdrag – förväntansdokumentet 
 
 Dennis Reinhold, sektorchef, informerar om uppdraget – förväntansdokumentet.  
 

- Dokumentet är redan infört, i dagsläget har det inte varit några reaktioner från personal 
eller vårdnadshavare. 
 

- Förväntansdokumentet kommer att följas upp ytterligare.  

Beslut 
Informationen antecknas till protokollet.  

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 51/2021 

Antal besök på bibliotek (kvartal 1) 
 

Dennis Reinhold, sektorchef, informerar att det inte finns några räknade besök på biblioteken 
då den automatiska räknaren var trasig under perioden.  

Beslut 
Informationen antecknas till protokollet.  

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 52/2021 

Information - Sparråsskolan och Nordtag 
 

Monica Carhult Karlsson, Lars-Gunnar Hermansson, båda verksamhetschefer, och Johan 
Von Brömsen, verksamhetsutvecklare, informerar om aktuell omstrukturering rörande 
Sparråskolan och Nordtag.  

Beslut 
Informationen antecknas till protokollet.  

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 53/2021 

Programutbud gymnasiet 
 

Amela Filipovic, verksamhetschef, informerar om aktuell information kopplat till 
programutbudet på gymnasieskolan. 

 
 De program som diskuteras är följande:  

• Estetiska programmet 
• Vård och omsorgsprogrammet  
• Lärarprogrammet 
• Vuxenutbildningen – Vård och omsorgsprogrammet 
• Restaurang och livsmedelsprogrammet 

 
De preliminära sifforna för antagningen kommer 15 april. 

Beslut 
Informationen antecknas till protokollet.  

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 54/2021 

Kompensatoriska åtgärder per verksamhet 
 
 Dennis Reinhold, sektorchef, informerar övergripande om kompensatoriska åtgärder: 
 

- Utreda behovet av särskilt stöd  
- Frånvaroutredning  
- Särskild undervisningsgrupp eller enskild undervisning 
- Distansundervisning 

o Distansundervisning i form av särskilt stöd (f.om. 30 juni 2021). 
- Särskild undervisning i hemmet 
- Uppföljning av elever  

Vi risk att inte nå målen – krävs insatts 
 

Verksamheten 7 – 9 
Catharina Bengtsson, verksamhetschef, informerar om de kompensatoriska åtgärderna för 
verksamheten 7 – 9  

 
- Identifiera de elever som inte bör ha distansundervisning 
- Extra uppföljning av närvaro 
- Tätare uppföljning av elevers studieresultat och elevers mående.  
- Kartläggning inför lovskola på respektive skola.  
- Extra läxhjälp 
- Kontroll av uthämtning av matlådor åk 7 - 9 

 
Insatser på Mimers 
Amela Filipovic, verksamhetschef, informerar om de extra åtgärder som är inkopplade på 
Mimers.  
- Vissa praktiska moment genomförs på skolan trots distansundervisning 
- Regelbunden dokumentation av elevernas kunskapsutveckling 

 
Åtgärder F-6 
Lars-Gunnar Hermansson, verksamhetschef, informerar om åtgärderna på F-6 med anledning 
av covid-19. 
- Sandbackaskolan har varit delvist stängt samt distansundervisning 
- Skolan har erbjudit viss undervisning på plats, där behov funnits. 
- Extra läxhjälp under vårterminen. 

  
Kulturskolan 
Matilda Skön, verksamhetschef, informerar om åtgärderna som är tagna hos kulturskolan 
- Lektioner har erbjudits via teams 
- Uppgifter har mejlats ut 
- Nystartat samarbete med Göteborgs konserthus 
- Kör-filmer till alla skolkörer 
- ”Take away” kassar på biblioteket  
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- ”Boken kommer” – utkörning av böcker 
- Ökat digitalt utbud, exempelvis bokcirklar, workshop 
 
Förskolan 
Monica Carhult Karlsson, verksamhetschef, informerar om situationen på förskolan 
- Ökade sjukskrivningar personal 
- Ökad frånvaro barn 
- Stort fokus på covid-19 

Beslut 
Informationen antecknas till protokollet.  

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 55/2021 

Svar på remiss till Skolinspektionen (Dnr KS2021/0279) 
Skolinspektionen har gett Kungälvs kommun möjlighet att yttra sig över en ansökan från 
Amerikanska Gymnasiet i Sverige AB angående en utökning av en befintlig fristående 
gymnasieskola, Amerikanska Gymnasiet Göteborg i Göteborgs kommun från och med läsåret 
2022/2023. Utökningen kommer varken bredda eller komplettera utbildningsutbudet i 
regionen. Förvaltningen bedömer att utökningen främst får negativa konsekvenser för 
kommunens skolorganisation eftersom det försvårar möjligheten att bedriva en 
kostnadseffektiv och kvalitativ undervisning. Förvaltningen föreslår att tjänsteskrivelsen antas 
som kommunens yttrande. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Svar på remiss till Skolinspektionen 

Beslut 
Tjänsteskrivelsen överlämnas som kommunens yttrande och svar på remiss från 
Skolinspektionen (diarienummer SI 2021:583).   

__________ 
 
 

  



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2021-04-13 
Sida  23 (30) 

 
 

 UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH 
LÄRANDE 

 

Justeras sign 

 

 § 56/2021 

Svar på remiss till Skolinspektionen (Dnr KS2021/0325) 
Skolinspektionen har gett Kungälvs kommun möjlighet att yttra sig över en ansökan från 
Framtidsgymnasiet Göteborg AB angående en utökning av en befintlig fristående 
gymnasieskola, Framtidsgymnasiet Göteborg i Göteborgs kommun från och med läsåret 
2022/2023. Utökningen kommer varken bredda eller komplettera utbildningsutbudet i 
regionen. Förvaltningen bedömer att utökningen främst får negativa konsekvenser för 
kommunens skolorganisation eftersom det försvårar möjligheten att bedriva en 
kostnadseffektiv och kvalitativ undervisning. Förvaltningen föreslår att tjänsteskrivelsen antas 
som kommunens yttrande. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Svar på remiss till Skolinspektionen 

Beslut 
Tjänsteskrivelsen överlämnas som kommunens yttrande och svar på remiss från 
Skolinspektionen (diarienummer SI 2021:689).   

__________ 
 
Expedieras till: tillstand@skolinspektionen.se 
(Remissvar inklusive inskannad kopia på justerat protokoll)   
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 § 57/2021 

Svar på remiss till Skolinspektionen (Dnr KS2021/0348) 
Skolinspektionen har gett Kungälvs kommun möjlighet att yttra sig över en ansökan från 
Thorengruppen AB angående en utökning av en fristående gymnasieskola, Thoren Business 
School Göteborg i Göteborgs kommun från och med läsåret 2022/2023. Utökningen kommer 
varken bredda eller komplettera utbildningsutbudet i regionen. Förvaltningen bedömer att 
utökningen främst får negativa konsekvenser för kommunens skolorganisation eftersom det 
försvårar möjligheten att bedriva en kostnadseffektiv och kvalitativ undervisning. 
Förvaltningen föreslår att tjänsteskrivelsen antas som kommunens yttrande 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Svar på remiss till Skolinspektionen 

Beslut 
Tjänsteskrivelsen överlämnas som kommunens yttrande och svar på remiss från 
Skolinspektionen (Diarienummer SI 2021:729). 

__________ 
Expedieras till: tillstand@skolinspektionen.se 
(Remissvar inklusive inskannad kopia på justerat protokoll) 
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 § 58/2021 

Svar på remiss till Skolinspektionen (Dnr KS2021/0374) 
Skolinspektionen har gett Kungälvs kommun möjlighet att yttra sig över en ansökan från 
Thorengruppen AB angående godkännande som huvudman för en nyetablering av en 
gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Ale i Ale kommun från och med läsåret 2022/2023. 
Thorengruppen AB har ansökt om att överta Lärlingsgymnasiet i Sverige AB:s befintliga 
godkännande på befintlig enhet i Ale, Lärlingsgymnasiet Ale. I samband med ansökan önskas 
att godkännandet utökas med ytterligare gymnasieprogram. Etableringen med dess utökning 
kommer varken bredda eller komplettera utbildningsutbudet i regionen. Förvaltningen 
bedömer att utökningen främst får negativa konsekvenser för kommunens skolorganisation 
eftersom det försvårar möjligheten att bedriva en kostnadseffektiv och kvalitativ undervisning. 
Förvaltningen föreslår att tjänsteskrivelsen antas som kommunens yttrande. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Svar på remiss till Skolinspektionen 

Beslut 
Tjänsteskrivelsen överlämnas som kommunens yttrande och svar på remiss från 
Skolinspektionen (SI 2021:719). 

__________ 
Expedieras till: tillstand@skolinspektionen.se  
(Remissvar inklusive inskannad kopia på justerat protokoll.) 
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 § 59/2021 

Revidering av start- och slut läsårstider 2021/2022. (Dnr KS2021/0553) 
Utskottet för bildning och lärande beslutar årligen om läsårstider i 
förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan. 
 
Sektor bildning och lärande föreslår att Utskottet för Bildning och lärande fastställer 
läsåret  2021/2022 års start- och sluttider enligt verksamhetens förslag till beslut. 

 
Hösttermin 2021: 210818 – 211222 

 
Vårtermin 2022: 220111 – 220609 
 

Sektor Bildning och lärande uppmärksammade att skärtorsdagen hade blivit angiven som röd 
dag i beräkningsunderlaget. Detta innebar att påsklovet försköts med en dag. För att läsåret 
2021/2022 ska innehålla 178 dagar behöver därmed sluttiden för höstterminen 2022 att 
korrigeras.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Revidering av start- och slut läsårstider 2021/2022. 

Beslut 
Läsårstiderna 2021/2022 antas enligt följande:  
Hösttermin 2021: 210818 – 211222 
Vårtermin 2022: 220111 - 220609 

__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
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 § 60/2021 

UF priset 
 

Bella Gillenäng och Els-Marie Bidestedt, gymnasieskolan, informerar om arbetet med Ung 
företagsamhet i Kungälvs kommun som vunnit priset som årets skola.  
 
Bland annat ges information om följande: 
- UF-året 
- Kungälvsmässan 
- Draknästet 
- VIP Öppet Hus på Mimers hus 
- Entrepenörskapsprojektet 
- Inspirationsföreläsningar 
- Marknader/försäljningstillfällen 
- Kindereggsgalan 
- UF mässan hos Svenska Mässan i Göteborg  
- Navet 
- Jobbmässa 
- Event på Fästningen 

 
Målet är att ge Mimers hus entreprenörskapsprofil. 

Beslut 
Informationen antecknas till protokollet.  

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 61/2021 

Minnesanteckningar Göteborgsregionens Idrottsråd 2021-03-19 
 
 William Hult (S) informerar om Göteborgsregionens idrottsråd 2021-03-19. 

Beslut 
Informationen antecknas till protokollet.  

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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§ 62/2021 

Minnesanteckningar Kommunala idrottsrådet 2021-04-24 
  
 Under punkten diskuteras minnesanteckningarna från det kommunala idrottsrådet 2021-04-24 
 
 Beslut 

Informationen antecknas till protokollet.  
__________ 
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§ 63/2021 

Övriga frågor 
 
 William Hult (S) informerar om utbildningsgruppens sammanträde 11 mars 2023.  
 
 Beslut 

Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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