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Ej närvarande   
 

 

Övriga deltagare   

 Anders Holm  Sektor samhälle och utveckling §§ 152-153 

 Katarina Vallström  Sektor samhälle och utveckling §§ 152-153 

 Dennis Reinhold  Sektor bildning och lärande §§ 154–160, 162 

 Johan Von Brömsen  Sektor bildning och lärande § 154 

 Monica Carhult Karlsson Sektor bildning och lärande §154 

 Matilda Skön  Sektor bildning och lärande §§ 155–156 

 Amela Filipovic  Sektor bildning och lärande §§ 157–160 

 Andreas Persson  Sektor bildning och lärande §§ 157–161 

 Bo Franzén Fastighet §152 

 Niklas Thorsson  Fastighet §152 
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§ 150/2021 

Val av justerare 

 Till justerare föreslås Gun-Marie Daun (KD) 

Beslut 

              Till justerare utses Gun-Marie Daun (KD) 
__________ 
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§ 151/2021 

Tillkommande och utgående ärenden 

  
 Tillkommande ärenden 
  
 Gun-Marie Daun (KD): Fråga angående Fontins fotbollsplan- övriga frågor 

 
 

Beslut 

            Dagordningen fastställs  
__________ 
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 § 152/2021 

Information från sektorchef- Sektor samhälle och utveckling 

  
 Anders Holm, sektorchef, informerar om följande: 
  
 Sparråshallen 

- Vatten har kommit in i hallen på grund av regn 
- Jourpersonal och räddningstjänst har varit på plats sedan i lördags 
- I nuläget råder stabila förhållanden men man håller på att torka ut fukten och en 

skadebedömning görs. 
- Övervägning görs om huruvida man kommer behöva byta ut golvet och när det i så 

fall ska göras.  
- Kontakt har tagits med berörda föreningar och planerade matcher har bokats om.     

 
Utskottet för dialog med Anders Holm. 

 
Idrottsskolan 
Katarina Vallström, Fritidskonsulent, informerar om följande: 
 

• Ett brev har inkommit från idrottsrådet gällande idrottsskolan. 

• Pandemins effekter på idrottsskolans verksamhet. 
- Färre barn anmälda 
- Mindre grupper har krävt fler ledare 
- Föräldrar har önskat del av avgiften tillbaka. 

• Idrottsrådet har bett kommunstyrelsen om stöd för att kunna betala detta 
- Idrottsrådet äskar 30 000 kr för att kunna kompensera. 

 
Utskottet diskuterar detta i egenskap av beredande råd för kommunstyrelsen. 
Sektorchef Ander Holm skriver en tjänsteskrivelse och tar med frågan direkt till 
kommunstyrelsen.  
 

 
Ytterbyskolan 
Bo Franzén, projektledare, informerar:  
 

• Skolan ska renoveras och en inventering har gjorts.  

• Skolmoduler kommer ställas ut i etapper.  

• Bygglov är inlämnat 

• Nytt kök ingår i renoveringen.  

• Tidsplan 2025  
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Munkegärdeskolan 
Niklas Thorsson, projektledare, informerar: 
 

• Skolan är iordninggjord med de åtgärder som var planerade 

• Sista etappen blev klar i somras. 
 
Konstgräs 

• Utskottet för dialog med Anders Holm om ersättning av konstgräs. 
  

Beslut 

             Informationen antecknas till protokollet  
__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 153/2021 

Kultur- och fritidsfrämjande stöd: Kungälvs brukshundsklubb (Dnr 
KS2021/0242) 

  
 Kommunstyrelsen avsätter medel varje år som ska användas till bidrag och stöd till 

föreningar och frivillighetsorganisationer. De ekonomiska bidragen stärker den ideella 
sektorns förutsättningar att erbjuda aktiviteter och verksamheter av god kvalitet med en 
inriktning som kännetecknas av delaktighet och jämlikt inflytande. Föreningsstöd kan avse 
aktiviteter och arrangemang men även drift av lokaler, investeringar eller andra kostnader. 
Det kommunala föreningsstödet avser endast att täcka en del av föreningens kostnader. 
 
För kultur- och fritidsfrämjande verksamhet handlar detta om en total budget på 630 000 
kronor att disponera inom kultur- och fritidsfrämjande verksamhet. Av dessa hanteras minst 
90 000 kronor löpande under året till olika ansökningar avseende arrangemang- eller 
verksamhetskaraktär (exempelvis kultur- eller idrottsföreningar) med särskild prövning i varje 
fall. Kungälvs brukshundsklubb ansöker om stöd för att lägga om taket, på klubblokal

 Kringeldammen. 
 

Förslag till beslut: 
Kungälvs brukshundsklubb erhåller 27 000 kronor i stöd för verksamhetsåret 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-01 

Beslut 

           1. Kungälvs brukshundsklubb erhåller 27 000 kronor i stöd för verksamhetsåret 2021.        
__________ 
 
 

 Expedieras till Kungälvs brukshundsklubb 

 För kännedom till  
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 § 154/2021 

Information från sektorchef- Sektor bildning och lärande 

  
Monica Carhult Karlsson, verksamhetschef, och Johan Von Brömsen, verksamhetsutvecklare, 
informerar om följande: 

 
Struktur förskolor- Ytterbyområdet   

• 354 barn alla förskolor i Ytterbyområdet 

• Ökning framåt gällande hur många barn som kommer behöva förskoleplats 
 
 Förändringar 

• Nordtag 
- Slutbesiktning juni 2022 
- Fylls på med ca 85 barn från Sparrås  

 

• Centrum mot Ytterby 
- Utökning Iskällan –Nya moduler har beställts  
- Ökning med ca 36 barn. 
- Förhoppningsvis inflytt i januari.  

  

• Västra Tunge 
- Exploatörer planerar egen ny förskola ca 2025.  

  

• Förvaltningen planerar egen ny förskola ca 2025/2026 
- Lokalisering pågår i nuläget.  

 
Utskottet för dialog med Johan Von Brömsen, Monica Carhult Karlsson och Dennis 
Reinhold.  

  
 Evakuering delar av Ytterbyskolan 

• Modulerna ställs på konstgräs  

• Evakuering på grund av ombyggnationen samt då vissa klassrum upplevs ha dålig 
arbetsmiljö.  

• Undersökningar har gjorts i huskroppar- därefter har prioriteringen gjorts. 

• Direktiv har satts tillsammans med rektorer och fackliga.  

• Utomhusmiljö är medtänkt men ingår inte i detta projektet.  
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Dennis Reinhold, sektorchef Bildning och lärande, informerar om följande: 

 
Vaccinering 12–15 år 

• Planering pågår och arbetet flyter på bra.  

• Utskicksfas där blanketter ska postas till vårdnadshavare  

• Ansvarar även för att informationen kommer till friskolorna – som också är igång nu.  

• Väntar i nuläget på översatta blanketter från VGR. 

• Start är planerad 11/10.  
  

 
Tillfällig ledning inom sektorn 
 
Kompetenscentrum 

• Processen fortgår  

• Ny verksamhetschef startar i december. 

• Utmaning- hitta nya infallsvinklar för att lyckas med målgrupperna.  

• Samverkan med t ex arbetsförmedlingen.  
  
 
  

Beslut  

           Informationen antecknas till protokollet 

            

 
__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 155/2021 

Information från kulturen 

 Matilda Skön, kulturchef, informerar om följande: 
  

• Antal besök på biblioteken kvartal 3 
- Påverkat av pandemin 

•  Start av meröppet på biblioteket- Marstrand 
- Behöver vara 18 år, ha giltigt bibliotekskort och vara registrerad 

• Evenemangen- igång igen 
- Restriktioner hävs- övergångsperiod 
- Kulturnatt i Kungälv 13/11 

 
Utskottet för dialog med Matilda Skön om kommande evenemang och arbetet med 
marknadsföring. 

 
  

Beslut 

            Informationen antecknas till protokollet 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 156/2021 

Tjänsteskrivelse Kulturgaranti i Kungälvs kommun (Dnr KS2021/1311) 

 Förvaltningen har fått ett politiskt uppdrag att utforma ett förslag till en kulturgaranti i 
kommunen, vilken innebär att Kungälvs kommun åtar sig att garantera att barn och elever 
har rätt till kulturaktiviteter.  
 
Kulturgarantin kommer att erbjuda en struktur som stärker möjligheterna för barn och elever 
att ta del av kulturupplevelser för att säkerställa likvärdighet och kontinuerlig tillgång till 
kultur.  
 
Förvaltningen föreslår en kulturgaranti vilken innebär att alla eleverna i grundskolan 
garanteras att minst en gång per läsår få uppleva ett professionellt kulturevenemang och/eller 
att få skapa tillsammans med en professionell kulturaktör. Eleverna ska efter genomgången 
grundskola ha tagit del av ett rikt och varierat kulturutbud. 

 
Sektor Bildning och lärande föreslår följande förslag till beslut. 
1. Uppdraget Utred införandet av en kulturgaranti under mandatperioden är slutfört. 
2. Informationen antecknas till protokollet. 
3. Förvaltningen får i uppdrag att upprätta ett styrande dokument för kulturgaranti i 
Kungälvs kommun enligt redovisat förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-01 

Förslag till beslut 

                        1. Uppdraget Utred införandet av en kulturgaranti under mandatperioden är slutfört. 
                                2. Informationen antecknas till protokollet. 
                                3. Förvaltningen får i uppdrag att upprätta ett styrande dokument för kulturgaranti i 

              Kungälvs kommun enligt redovisat förslag. 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till Kommunstyrelsen  

 För kännedom till  
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 § 157/2021 

Uppdrag stärka Mimers Hus attraktionskraft 

  
 Amela Filipovic, verksamhetschef, informerar om uppdraget:  
 

• Arbetet pågår utifrån vision och ledord som tagits fram tillsammans med elever och 
skolan. 

• Kulturen som finns på skolan – ett pågående arbete.  

• Det systematiska kvalitetsarbetet- fokus på hur man ska involvera lärare och arbetslag.  

•  Marknadsföringsarbete och omvärldsbevakning pågår. 
 -Öka kännedom om Mimers hus och öka attraktiviteten. 

• Arbete med hemsidan och sociala medier  

• Logga och grafisk profil 

• SYV-nätverk.  
   

Beslut 

           Informationen antecknas till protokollet 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 158/2021 

Reservantagning gymnasiet 

  
 Statistiken för reservantagningen 2021 presenteras på två olika sätt: 

1. Elever till Kungälv, antagna på Mimers hus 
2. Elever från Kungälv, folkbokförda i Kungälvs kommun 

 
Statistiken redovisas enligt följande: 

• Antagna till Mimers hus 2021  

• Antal antagna per program  

• Antal antagna till respektive program Mimers hus- jämförelse mellan slutantagning och 
reservantagning 

• Elever fördelat på hemkommun- sökande till Mimers hus 

• Antagna elever till introduktionsprogrammen 2016–2021 

• Antal antagna hemkommun Kungälv (både nationella program och 
introduktionsprogram)  

• Elever, med Kungälv som hemkommun, antagna på olika program- jämförelse mellan 
Kungälv och annan lägeskommun  

• Till vilka kommuner söker sig elever med Kungälv som hemkommun 
 

Beslut 

            Informationen antecknas till protokollet 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  

 
 
 

  



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2021-10-06 
Sida  14 (19) 

 
 

 UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH 
LÄRANDE 

 

Justeras sign 

 

 § 159/2021 

Preliminär gymnasieorganisation läsåret 2022/2023 åk 1 (Dnr 
KS2021/1447) 

 Inför läsåret 2022/2023 behöver kommunstyrelsen besluta om en preliminär organisation 
för årskurs 1 i gymnasiet. Mimers Hus planerar att erbjuda sju yrkesförberedande program, 
fem högskoleförberedande program och introduktionsprogram. Under vårterminen 2021 
utökades fordon- och transportprogrammet. I övrigt föreslås i stort sett samma program och 
antal platser som tidigare år.  
 
Under vårterminen 2022 kommer justeringar eventuellt att göras utifrån hur söktrycket ser ut 
till olika program. Verksamheten föreslår att förslaget om preliminär organisation av program 
och antal platser på Mimers Hus gymnasium årskurs 1 för läsåret 2022/2023 enligt bilaga 
godkänns. 

  
 Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad: 2021-10-01 

 Bilaga till preliminär gymnasieorganisation läsåret 2022/2023 åk 1 (Dnr KS2021/1447) 
 

Förslag till beslut 

        Preliminär organisation av program och antal platser på Mimers Hus    
        gymnasium årskurs 1 för läsåret 2022/2023 godkänns. 

__________ 
 
 

 Expedieras till Kommunstyrelsen  

 För kännedom till  
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 § 160/2021 

Preliminär gymnasiesärorganisation för 2022-2023 åk 1. (Dnr KS2021/1448) 

 Inför läsåret 2022/2023 behöver kommunstyrelsen besluta om en preliminär organisation 
  för årskurs 1 i gymnasiesärskolan. Förslaget programutbudet och platsantalet inför 

2022/2023 har ändrats från föregående läsår. Förvaltningen föreslår att två program inte ska 
starta, Programmet för estetiska verksamheter (EVEST) och Programmet för samhälle, natur 
och språk (SNSAM). Förvaltningen föreslår att Programmet för administration, handel och 
varuhantering ska starta.  
 
Trekungagymnasiet planerar att erbjuda totalt fem program. Utifrån hur söktrycket ser ut till 
olika program kommer justeringar i utbudet eventuellt att göras under vårterminen 2022. 
 
Verksamheten föreslår att förslaget om preliminär organisation av program och antal platser 
på Trekungagymnasiet årskurs 1 för läsåret 2022/2023 godkänns. 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-01 

Förslag till beslut 

Preliminär organisation av program och antal platser på 
Trekungagymnasiet i årskurs 1 för läsåret 2022/2023 godkänns. 

__________ 
 
 

 Expedieras till Kommunstyrelsen  

 För kännedom till  
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 § 161/2021 

Ekonomi 

  
Andreas Persson, handläggare, informerar om stadsbidrag inom sektor Bildning och lärande: 

 

• Generella stadsbidrag 

• Riktade stadsbidrag  

• Exempel på stadsbidrag från sektor bildning och lärande 
- Lärlingsutbildning, karriärtjänster och lärarlyftet   

 

Beslut 

          Informationen antecknas till protokollet 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 162/2021 

Uppdrag stärk skolans roll och uppdrag i det sociala hållbarhetsarbetet 

  
 Dennis Reinhold, sektorchef Bildning och lärande informerar och arbetet med uppdraget: 
 

• Fortsatt arbete tillsammans med sektor Trygghet och stöd inom förebyggande och 
främjande arbete genom exempelvis:   
- drogförebyggande, våldsförebyggande och jämställdhetsfrågor, HBTQ,  

psykisk ohälsa och tidiga insatser.  

• Sektorns medverkan i uppdraget som getts förvaltningen. 

• Kompetenscentrum- en del av detta. 

• Fortsatt arbete utifrån ”Trygg i Kungälv” och ”En drogfri skola” 
 

 

Beslut 

           Informationen antecknas till protokollet.  
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 163/2021 

Rapporter 

  
 Information om följande rapporter diskuteras under punkten:   
 

• Göteborgsregionen -reservantagning 

• Programråd vård och omsorg  

• Kulturrådet  
  
 
 
  

Beslut 

          Informationen antecknas till protokollet 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 164/2021 

Övriga frågor 

 
Fotbollsplan Fontin 
Anders Holm informerar om status och åtgärder.  

 

Beslut 

            Informationen antecknas till protokollet 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  

 
 
 


