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§ 166/2021 

Val av justerare 

  
 Till justerare föreslås Gun-Marie Daun (KD) 
 

Beslut 

            Till justerare utses Gun-Marie Daun (KD) 
 

__________ 
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§ 167/2021 

Tillkommande och utgående ärenden 

 Inga tillkommande och utgående ärenden.  
  

Beslut 

             Dagordningen fastställs 
__________ 
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 § 168/2021 

Information från sektorchef- sektor samhälle och utveckling 

  
 Anders Holm, sektorchef, informerar om följande: 
 

• Presentation av Helena Tellberg, ny verksamhetschef på samhälle och utveckling 

• Sparråsskolan 
o Uppdatering av pågående arbete  
o Start på bygget av pumpstation planeras nästa vecka  
o Lägesrapport om golvarbetet 

 
Utskottet för dialog med Anders Holm och Helena Tellberg.  

  

Beslut 

            Informationen antecknas till protokollet 
__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 169/2021 

Hållbarhetsstipendium 

Anderas Forsner, verksamhetsutvecklare, informerar utskottet om hållbarhetsstipendiet enligt 
följande: 
 

• Kriterier för stipendiet 

• Tidigare stipendiater 

• Ansökningar 2021 
 

Utskottet för dialog med Andreas Forsner.  
  
 

Beslut 

             Informationen antecknas till protokollet 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 170/2021 

Ansökan IFK Kungälv - Ett aktivt Kungälv 

  
Katarina Vallström, fritidskonsulent, och Johan Sjölund, utvecklingsledare, informerar om 
ansökan som inkommit från IFK Kungälv enligt följande: 
 

• Bakgrund 

• Projektidén 

• Ansökan 

• Status från verksamhetens arbete  
 
Utskottet för dialog med Katarina Vallström och Johan Sjölund.  

  

Beslut 

            Informationen antecknas till protokollet 
__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 171/2021 

Kulturplan 2022-2023 (Dnr KS2021/0535) 

  
Kommunfullmäktige antog 2020-09-03 ett kulturprogram för Kungälvs kommun. 
Kulturprogrammet är ett visionärt dokument som fastställer den övergripande 
avsiktsförklaringen, exempelvis vilka värden som ska beaktas.   
 
Utifrån Kulturprogrammet har en Kulturplan med åtgärder och prioriteringar arbetats fram 
som är aktuell för perioden 2022–2023. 
 
Målsättningen med Kulturplanen är att skapa förutsättningar för ett levande kulturliv där barn 
och ungas rätt till kultur särskilt uppmärksammas. Målet är att tydliggöra kulturens roll framåt 
och digitaliseringen av kulturen. Viljeriktningen är även att tydliggöra kulturens roll för 
integration, samhällsbygge och demokratiska processer.  
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-14 
Utkast-Kulturplan 2022-2023   
 
Tilläggsyrkande 
Anna Vedin (M): Förtydliga tillgänglighetsbegreppet i kapitel 2.2 samt förtydliga begreppet 
folkhälsa. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att utskottet för bildning och lärande 
beslutar att anta Anna Vedins (M) yrkande. 
 
Omröstning begärs inte. 

 

Beslut 

1. Upprättat förslag till kulturplanen 2022–2023 antas. 
2. Förtydliga tillgänglighetsbegreppet i kapitel 2.2 samt förtydliga begreppet folkhälsa. 

 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till Dennis Reinhold, Matilda Skön 

 För kännedom till  
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 § 172/2021 

Kulturbidrag i form av verksamhetsstöd 2022 (Dnr KS2021/1586) 

Kungälvs kommun har sedan 2014 ett kulturbidrag i form av verksamhetsstöd 
(KS2014/1065). Teater Tofta och Studio Z ansöker om bidrag för verksamhetsåret 2022 inom 
ramen för fastställda kriterier. Utskottet för Bildning och Lärande beslutar om bidrag för 
nästkommande år enligt delegation från kommunstyrelsen och inom befintlig ram inom sektor 
Bildning och lärandes budget. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-18 
Ansökningar kulturbidrag  
  

 

Beslut 

  
 

  
 

 
__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 173/2021 

Redovisning till Skolinspektionen efter riktad tillsyn vid Ytterbyskolan, 
2021:382 (Dnr KS2021/0259) 

 
 Paragrafen är omedelbart justerad och återfinns i ett separat protokoll. 
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 § 174/2021 

Öppna jämförelser gymnasieskolan 19/20 

  
Fredrik Skreberg, utvecklingsledare, och Niklas Delander, utvecklingsledare, redovisar 
statistiken över resultatutveckling för folkbokförda gymnasieelever i Kungälvs kommun.  
 
Statistiken redovisas enligt följande: 

 

• Andel elever med examen inom 3 år, från yrkesprogram i Kungälvs kommun 

• Andel elever med examen inom 3 år, högskoleförberedande program i Kungälvs kommun 

• Andel elever med examen inom 4 år i Kungälvs kommun 

• Andel elever med grundläggande behörighet inom 4 år i Kungälvs kommun 

• Genomsnittlig betygspoäng efter avslutad utbildning i Kungälvs kommun 

• Andel ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter examen i 
Kungälvs kommun 

• Andel män respektive kvinnor med examen inom 4 år 

• Gymnasieelevernas fördelning över kommun och typ av huvudman 

• Programprofil gymnasium  

• Gymnasieelevers fördelning på program  

• Lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne- gymnasieskola, kommunala 
skolor 

• Lärare med pedagogisk högskoleexamen i kommunal gymnasieskola 

• Antal elever/lärare (heltidstjänst) i kommunal gymnasieskola 

• Kostnad för kommunal gymnasieskola, kr/elev 
 

Utskottet för dialog med Fredrik Skreberg och Niklas Delander om statistiken som visas. 
 

Beslut 

            Informationen antecknas till protokollet 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 175/2021 

Elevhälsa 

 Linda Bjälkenborn, enhetschef, informerar om följande: 
  

• Elevhälsan- förebyggande och främjande i första hand  

• Central stödenhet 

• Lokala elevhälsoteam 
- Psykolog 
- Kurator 
- Specialpedagog och/eller speciallärare 
- Skolläkare 
- Studie- och yrkesvägledare  
- Rektor  

 
Elevhälsan – senaste året  

• Positiv utveckling  

• Utmaningar 

• Åtgärder 
 

Utskottet för dialog med Linda Bjälkenborn. 
 

Beslut 

            Informationen antecknas till protokollet 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 176/2021 

Uppdrag- Intensifiera arbetet med psykisk ohälsa och otrygghet hos 
elever 

 Linda Bjälkenborn, enhetschef, informerar om följande: 
 
Arbetet med att förhindra psykisk ohälsa 

• Fullföljda studier-viktigaste skyddsfaktorn 
- Genom god undervisning (extra anpassning och särskilt stöd) 
- Värdegrundsarbete: Trygghet och studiero 
- Goda och trygga relationer 

 
Arbetet kring psykisk ohälsa: Riktade insatser 

• Förbättra analyser kring elevers skolsituation genom elevhälsans involvering i sektorns och 
skolans systematiska kvalitetsarbete 

• Implementering av rutin- ”samverkan barn och unga” 

• Förstärk elevhälsa på enhetsnivå och central nivå 

• Familjehuset Klippan  

• SIMBA 

• SSPF (Samverkan skola, socialtjänst, polis, fritid) 

• Samverkan med BUP 

• Samverkan med Ungdomsmottagningen 
 
Fortsättning – riktade insatser 

• Särskild undervisningsgrupp och närvaroteam 

• TMR, riktar sig till åk 5 

• TMO, traumamedveten omsorg (Rädda barnen) 

• Lekarbete (förskolan) 

• Föräldrastöd (ABC-tonår) nytt för i år.  

• KutlLab 
 

Utskottet för dialog med Linda Bjälkenborn.  

Beslut 

             Informationen antecknas till protokollet 
__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 177/2021 

Information från sektorchef- Sektor bildning och lärande 

 Dennis Reinhold, sektorchef, och Catharina Bengtsson, verksamhetschef, informerar om 
 följande: 
  

• Processen att ha en sammanslagen grundsärskola f-6 är igång. 
 -     Samverkan, 19 november 
-      Risk- och konsekvensanalys kommer göras.  
- Planer finns på att bygga ut och bygga om Sandbackaskolan. 
- Undersöker möjligheter att ha tillfälliga paviljonglösningar 
- Bättre verksamhet för eleverna 

 

• Ledningsstruktur 
 

• Vaccination.  
- Åk 6 genomfört 
- Pågående arbete  

 
Utskottet för dialog med Dennis Reinhold och Catharina Bengtsson.  

 

Beslut 

            Informationen antecknas till protokollet 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 178/2021 

Systematiskt kvalitetsarbete läsår 2020/2021 – Uppföljningsrapport 3 - 
kunskaper, betyg och bedömning (Dnr KS2021/1321) 

 
Skollagen ställer krav på att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla 
utbildningen.  
 
I Kungälvs kommun har kvaliteten i verksamheten historiskt följts upp vid tre tillfällen under 
läsåret med utgångspunkt från målen i aktuella läroplaner. Aktuell rapport fokuserar på 
målområde ”Kunskaper, utveckling och lärande” samt ”Betyg och bedömning”.  
 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-21 
Uppföljningsrapport 3-Kunskaper, betyg och bedömning 
Bilaga- Redovisning av uppdrag nationella prov 
Presentation- SKA3 
Presentation- Uppdrag om nationella prov 
Beredningsskrivelse- Uppdrag till Kommundirektör angående fördjupad uppföljning av elevers 
studieresultat – Nationella prov 2016-2020 

Beslut 

              1. Informationen antecknas till protokollet.  
             2. Uppdraget (KS § 176/2021) avseende redovisning av och med fördjupad  
              analys av elevernas studieresultat i kommunens skolor (Dnr KS2021/0943)  
              anses genomfört. 

 
__________ 
 
 

 Expedieras till Niklas Delander  

 För kännedom till  
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 § 179/2021 

Fördjupning T2 

Dennis Reinhold, sektorchef bildning och lärande, och Kerstin Engelin, ekonom, informerar 
om följande: 
 

Ekonomi- Tertial 2 

• Prognos per verksamhetsområde  
- Sektorgemensamt 
- Förskola och pedagogisk omsorg 
- Grundskola och fritidshem f-6 
- Grundskola åk 7–9 
- Gymnasium och vuxenutbildning 
- Kultur 

• Åtgärder enligt förvaltningsplan  

• Resultat per enhet 

• Ekonomisk påverkan av Covid-19 
 
 Utskottet för dialog med Dennis Reinhold och Kerstin Engelin om resultaten 

 
Fredrik Skreberg, utvecklingsledare, informerar om följande: 
 
Måluppföljning- Tertial 2 

• Redovisning utifrån KS resultatmål  
- Attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommun 
- Kommunens verksamheters kvalité och hushållning ska hävda sig väl i jämförelse med 

landets bästa kommuner  
- Alla barn och elever vistas i en trygg och säker pedagogisk miljö 
- Alla förskolebarn är efter avslutad förskola väl förberedda att börja i grundskolan 
- Vuxenutbildningen bidrar till livslångt lärande och Sveriges lägsta arbetslöshet 
- Fler barn, unga och äldre, inklusive personer med funktionsvariation deltar i ett rikt 

och varierat kultur- och fritidsliv.  
- Förbättrat näringslivsklimat 
- Kortare handläggningstider med bibehållen rättssäkerhet  
- 100% av alla ungdomar inom uppföljningsansvaret erbjuds utbildning eller arbete  

Beslut 

           Informationen antecknas till protokollet 
__________ 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 180/2021 

Skolvalsinformation 

  
 Johan Von Brömsen, verksamhetsutvecklare, och Johanna Rydberg, verksamhetsutvecklare, 
informerar om följande:  

 
Uppdatering om skolvalet 

• Skolvalsperiod v. 2–6  

• Åk F-7 
 

Uppdaterad riktlinje 
- Kriterierna har renodlats 
- Kvalitativ bedömning  
- Rödboavtal borttaget  
- Uppdaterad text 
- Rangordning som gäller utomkommunala elever och elever som vill starta tidigare. 
 
Fortsättning 

• Samtliga friskolor i Kungälv är nu med i skolvalsmodulen 

• Processledare: Johanna Rydberg 
 
  

Beslut 

            Informationen antecknas till protokollet 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 181/2021 

Förslag till Interkommunal ersättning inom gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan Göteborgsregionen kalenderåret 2022 (Dnr 
KS2021/1591) 

 Arbetet med interkommunal ersättning har utförts på uppdrag av Utbildningschefsnätverket 
genom Gymnasieekonomnätverket bestående av gymnasieekonomer som i samverkan med 
medlemskommunerna arbetat fram ett förslag. Arbetet har byggt på de principer som 
fastställdes under läsåret 1997/1998. Den modell för beräkning av gymnasieskolans och 
gymnasiesärskolans kostnader som introducerades då bygger på ett cykliskt tankesätt. 
 
Den regionala prislistan för IKE beräknas från och med 2020 vartannat år och baseras på 
uppgifter från bokslutet året innan. Gemensamma anvisningar har tagits fram så att 
kostnaderna redovisas så lika som möjligt. Mellanliggande år räknas priset upp med index. 
 
Efter beslut i Utbildningschefsnätverket (2020-10-09) ska 2022 års prislista indexeras  
istället för att omräknas då pandemin påverkat både kostnader och intäkter  
till att inte spegla normalt läge. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-18 
Bilaga till förslag till beslut 

 

Beslut 

             Prislistan för interkommunal ersättning i Göteborgsregionen för  
            gymnasieskolan och gymnasiesärskolan fastställs enligt bifogat förslag. 

 
__________ 
 
 

 Expedieras till 
gr@goteborgsregione
n.se 
 

 

 För kännedom till 
timka.cuskic@skola.k
ungalv.se; 
kerstin.engelin@kung
alv.se; 
helena.odinge@kunga
lv.se 
ingrid.karlsson@kung
alv.se 
 

 

 
 
 

  

mailto:gr@goteborgsregionen.se
mailto:gr@goteborgsregionen.se
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 § 182/2021 

Tjänsteutlåtande Interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk 
omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR 
för kalenderåret 2022 (Dnr KS2021/1590) 

 
Göteborgsregionen (GR) tar varje år fram ett förslag till interkommunal ersättning som ska 
godkännas av varje medlemskommun. Förslaget har tagits fram på uppdrag av 
Utbildningschefsnätverket. Förbundsstyrelsen rekommenderar medlemskommunerna att 
godkänna förslaget om interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, 
grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR (International School of Gothenburg Region) 
senast den 30 november 2021. Beräkningar har gjorts utifrån fastställda principer inom 
Göteborgsregionen och regelverk för interkommunal ersättning. Överenskommelsen gör det 
enklare för elever inom samverkansområdet att söka utbildningar i hela regionen samtidigt 
som det minskar den administrativa bördan. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-14 
Bilaga till förslag till beslut 

 

Beslut                                                                                                                                       

Att Göteborgsregionens förslag på interkommunal ersättning för förskola, pedagogisk 
omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR kalenderåret 
2022 enligt bilaga 2 fastställs. 

 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till 
gr@goteborgsregione
n.se  

 

 För kännedom till 
helena.odinge@kunga
lv.se 
kerstin.engelin@kung
alv.se 
ingrid.karlsson@kung
alv.se 
timka.cuskic@skola.k
ungalv.se 
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 § 183/2021 

Förslag till interkommunal ersättning (IKE) inom kommunal 
vuxenutbildning i Göteborgsregionen år 2022 (Dnr KS2021/1589) 

 
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) tar varje år fram ett förslag till interkommunal 
ersättning för kommande år som ska godkännas av varje medlemskommun. Den 
interkommunala ersättningen avser de kurser inom kommunal vuxenutbildning som inte ingår 
i det regionala samverkansavtalet för utbildningar inom yrkesvux. Förbundsstyrelsen 
rekommenderar medlemskommunerna att fastställa priserna för kommunal vuxenutbildning i 
GR senast den 30 november 2022. Beräkningen har gjorts utifrån fastställda principer inom 
GR. Överenskommelsen underlättar för studerande att söka utbildningar inom hela regionen. 
 
Förslaget för IKE inom kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen är i stort oförändrat 
jämfört med prisnivån för 2021. Den enda skillnaden med 2021 är att utbildning i svenska för 
invandradrare har förändrats. För studieväg 1 är förslaget att det fastställs ett fast pris per 
timme, tidigare har denna ersättning beslutats genom bilaterala förhandlingar. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-14 

 

Beslut 

             Verksamheten förslår att den interkommunala ersättningen inom  
     kommunal vuxenutbildning inom Göteborgsregionen 2022 ska antas enligt följande:  
 

1. För grundläggande kurser tillämpas ett enhetspris på 55 kronor per poäng.     
             Enhetspriset föreslås gälla för undervisning som ges både genom   

                                        klassrumsundervisning och genom flexibel undervisning, 
2. För grundläggande och gymnasiala distanskurser föreslås ett oförändrat  

                                        enhetspris på 36 kronor per poäng, 
3. För teoretiska gymnasiala kurser tillämpas ett enhetspris på 55 kronor per poäng. 

Enhetspriset föreslås gälla för undervisning som ges både genom 
klassrumsundervisning och genom flexibel undervisning, 

4. För gymnasiala yrkeskurser och sammanhållna yrkesutbildningar tillämpas 
bilaterala förhandlingar mellan berörda kommuner, 

5. För grundläggande och gymnasiala distanskurser tillämpas ett enhetspris på 36 
kronor per poäng, 

6. För elever inom Komvux som särskild utbildning tillämpas bilaterala 
förhandlingar mellan berörda kommuner 

7. För utbildning i svenska för invandrare tillämpas ersättning enligt följande: 
             Studieväg 1: 60 kronor per timme 
             Studieväg 2: 50 kronor per timme 
             Studieväg 3: 45 kronor per timme 
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__________ 
 
 

 Expedieras till 
gr@goteborgsregione
n.se 

 

 För kännedom till 
katrin.enoksson@skol
a.kungalv.se, 
sofia.schubert@skola.
kungalv.se 
 

 

 
 
 

  

mailto:katrin.enoksson@skola.kungalv.se
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 § 184/2021 

Tjänsteskrivelse gällande samverkansavtal för förskola och pedagogisk 
omsorg (Dnr KS2021/1134) 

Samverkansavtalet för förskola och pedagogisk omsorg har funnits i ca tio år. Avtalet har 
under denna period genomgått mindre revideringar varför en mer fördjupad översyn nu har 
genomförts.  

Syftet med samverkansavtalet är att stärka valfriheten och öppna upp för en generös 
tillämpning av skollagen. Inom Göteborgsregionen (GR) finns idag ett samarbete mellan 
kommunerna och en öppenhet att välja skola/utbildning när det gäller ett flertal 
skolformer. Det stärker vårdnadshavarnas val. 
 
Sammanfattningsvis innebär revideringen av avtalet inga större förändringar gällande avtalets 
innehåll. Punkter som innebär förändringar i avtalet är att avtalslängden förlängs från två år till 
fyra år. Övriga korrigeringar är förtydliganden eller språkliga revideringar.  
 
Sektor bildning och lärande föreslår följande förslag till beslut 

1. Samverkansavtal för Förskola och pedagogisk omsorg i Göteborgsregionen 2022–
2025 godkänns. 
2. Sektorchef för bildning och lärande uppdras att skriva under ”Samverkansavtal för 
förskola och pedagogisk omsorg i Göteborgsregionen 2022–2025”. 

 
 Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-27 
 

Beslut 

1. Samverkansavtal för Förskola och pedagogisk omsorg i Göteborgsregionen 2022–
2025 godkänns. 
2. Sektorchef för bildning och lärande uppdras att skriva under ”Samverkansavtal för 
förskola och pedagogisk omsorg i Göteborgsregionen 2022–2025”. 

 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till 
GR Utbildning, Box 
5073, 402 22 
Göteborg 

 

 För kännedom till 
Maria Nilsson, 
maria.nilsson@skola.k
ungalv.se och  
Pia Meijer,  
pia.meijer@skola.kun
galv.se 

 

 

mailto:maria.nilsson@skola.kungalv.se
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 § 185/2021 

Rapporter 

 
Erik Andreasson (V) och Anna Vedin (M) rapporterar om information  
från senaste idrottskonferensen.  

 
  
 
  
 




