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§ 22/2022 

Val av justerare 

 
 Till justerare föreslås Gun-Marie Daun (KD) 

Beslut 

             Till justerare utses Gun-Marie Daun (KD) 
 

__________ 
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§ 23/2022 

Tillkommande och utgående ärenden 

 
 Inga tillkommande eller utgående ärenden 
 

Beslut 

            Dagordningen fastställs  
 

__________ 
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 § 24/2022 

Information från sektorchef 

 
 Helena Tellberg, verksamhetschef, informerar om följande: 
 

• Omorganisationen  

• Presentation av: 
- Gabriella Banehag, ny enhetschef för Kundcenter 
- Susanne Marcusson, ny enhetschef för Verksamhetservice 
- Jan Eklund, ny enhetschef Fritid Drift  

 
Utskottet för dialog med Jan Eklund och Helena Tellberg 

 

Beslut 

             Informationen antecknas till protokollet 
             

 
__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 25/2022 

Idrottspriset och Idrottsstipendiet- Nomineringar 

 
Katarina Vallström, fritidskonsulent, informerar om inkomna nomineringar för idrottspriset 
och idrottsstipendiet. 
 
Utskottet för dialog med Katarina Vallström.  

 

Beslut 

            Informationen antecknas till protokollet  
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 26/2022 

Diskussion kring LOK-stöd 

 
 Utskottet för dialog med Katarina Vallström, fritidskonsulent, om följande: 
 

• Lok-stöd och uppföljningsansvar 
- Barnkonventionen och Agenda 30 
- Nya ledord 
- Utforma kontrakt/avtal 

  

Beslut 

              Informationen antecknas till protokollet 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 27/2022 

Stöd till RF SISU 2022 (Dnr KS2022/0301) 

 
 RF SISU Västra Götaland är distriktets stödorganisation för idrottsrörelsen och idrottens 
utbildningsorganisation.  

 Deras verksamhetsidé är att bedriva idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och 
 utvecklas under hela livet.  
 Deras värdegrund är Glädje och gemenskap – Demokrati och delaktighet – Allas rätt att 
 vara med – Rent spel  
 Deras lokala idrotts- och utbildningskonsulenters uppgift är att organisera och 
 genomföra det folkbildningsarbete som genomförs i samverkan med idrottsföreningarna. De 
 ger också stöd i frågor som rör statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd), Idrottslyft, 
 anläggningar, skatter och idrottsjuridik, IdrottOnline, doping etcetera  
 De samverkar med kommuner, Västra Götalandsregionen, universitet/högskolor och 
 näringsliv, tillsammans skapar de förutsättningar för att fler kan idrotta och få ett livslångt 
 intresse för idrott.  
 Kungälvs kommun samarbetar nära med konsulent från RF SISU och kommunen stöttar 
 årligen RF SISU med stöd i form av pengar. Kontinuerliga möten hålls med Idrottskonsulent 
 för att samverka i olika projekt och ge stöd till varandra.  

En överenskommelse träffas mellan Kungälvs kommun och RF SISU Västra Götaland. 
 
Förvaltningens förslag till beslut:  
  För verksamheten 2022 ersätts RF SISU Västra Götaland med ett  
  organisationsbidrag på 180 000 kronor från Fritid och 50 000 kronor från 
  Folkhälsa.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Stöd till RF SISU 2022 

Beslut 

För verksamheten 2022 ersätts RF SISU med ett organisationsbidrag på 180 000 
kronor från Fritid och 50 000 kronor från Folkhälsa.  

 
__________ 
 
 

 Expedieras till Katarina Vallström 
RF SISU 

 För kännedom till  
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 § 28/2022 

Ansökan Kungälvs HK handboll för alla (Dnr KS2021/2142) 

 
 Kungälvs HK har inkommit med en ansökan för projektet ”Handboll för alla”. Syftet med 

redan inledd satsning är att öka delaktighet och inkludering bland barn och ungdomar med 
intellektuell funktionsvariation i Kungälvs kommun. Målet är att barn och ungdomar med 
funktionsvariation ska inkluderas och normaliseras i föreningens ordinarie verksamhet. 
Kungälvs HK ansöker om bidrag för ersättning till ledare, inköp av material samt 
utbildning. 
Ansökan överensstämmer med inriktning i Kungälvs kommun strategiska mål och 
resultatmål samt program social hållbarhet och idrottspolitiska program. 
 
Förslag till beslut: 
1. Kungälv HK beviljas 50 tkr för uppstart av handboll för alla. 
2. Bidraget riktas enbart ”Handboll för alla” och återbetalas Kungälvs kommun 
om projektet inte startas. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ansökan Kungälvs HK handboll för alla  
Ansökan Handboll för alla  

Beslut 

                           1. Kungälv HK beviljas 50 tkr för uppstart av handboll för alla. 
              2. Bidraget riktas enbart till ”Handboll för alla” och återbetalas Kungälvs 
                  kommun om projektet inte startas. 

 
__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 29/2022 

Beslut, sociala föreningsbidrag 2022: Aktiva Länken (Dnr KS2022/0184) 

 
 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 71 medlemmar i Kungälv och har ansökt om 250 000 kronor 
i ekonomiskt stöd för verksamhet 2022. 
 
Förslag till beslut: 
Föreningen Aktiva Länken beviljas 100 000 kronor i ekonomiskt stöd för 
 verksamheten 2022. 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse Beslut, sociala föreningsbidrag 2022: Aktiva Länken 

 

Beslut 

                         1. Föreningen Aktiva Länken beviljas 100 000 kronor i ekonomiskt stöd för 
                 verksamheten 2022. 

 
__________ 
 
 

 Expedieras till Katarina Vallström 
Aktiva Länken 

 För kännedom till  
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 § 30/2022 

Beslut, sociala föreningsbidrag 2022: Kamratföreningen Länken (Dnr 
KS2022/0187) 

 
 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 föreningsbidrag 2022 men har inte angivit en specifik 
summa i ansökan. 
 
Förslag till beslut: 
Kamratföreningen Länken beviljas 50 000 kronor i ekonomiskt stöd för 
verksamheten 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Beslut, sociala föreningsbidrag 2022: Kamratföreningen Länken  

Beslut 

                                   1. Kamratföreningen Länken beviljas 50 000 kronor i ekonomiskt stöd för 
                  verksamheten 2022. 

 
__________ 
 
 

 Expedieras till Katarina Vallström 
Kamratföreningen Länken 

 För kännedom till  
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 § 31/2022 

Beslut, sociala föreningsstöd 2022: FUB i Kungälv (Dnr KS2022/0191) 

 
 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 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Beslut, sociala föreningsstöd 2022: FUB i Kungälv 
 

Beslut 

             1. FUB i Kungälv beviljas 50 000 kronor i ekonomiskt stöd för verksamhet 2022. 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till Katarina Vallström 
FUB i Kungälv 

 För kännedom till  
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 § 32/2022 

Beslut, sociala föreningsbidrag 2022: HSO Kungälv (Dnr KS2022/0193) 

 
 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 2022. 
 
Förslag till beslut: 
Föreningen HSO i Kungälv, beviljas 55 000 kronor i ekonomiskt stöd för 
verksamheten 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Beslut, sociala föreningsbidrag 2022: HSO Kungälv 

Beslut 

                           Föreningen HSO i Kungälv beviljas 55 000 kronor i ekonomiskt stöd för 
              verksamheten 2022. 

 
__________ 
 
 

 Expedieras till Katarina Vallström 
HSO i Kungälv 

 För kännedom till  

 
 
 

  



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2022-03-08 
Sida  15 (29) 

 
 

 UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH 
LÄRANDE 

 

Justeras sign 

 

 § 33/2022 

Information från sektorchef 

 
 Dennis Reinhold, sektorchef bildning och lärande, informerar om följande: 
 

• Personalsituation  

• Kareby skola 

• Kompetenscentrum- Samarbete mellan bildning och lärande och trygghet och stöd 

• Handlingsplan 

• Placeringar förskola 

• Sandbackaskolan 
  

Utskottet för dialog med Dennis Reinhold  

Beslut 

            Informationen antecknas till protokollet 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 34/2022 

Ekonomi, avvikelser och måluppföljning 

 
 Kerstin Engelin, ekonomienheten, Dennis Reinhold, sektorchef, informerar om följande: 
 
 Bokslut 2021 
  

Verksamhet- viktiga händelser 2021 
 

• Covid 19 – hög frånvaro bland elever och personal 

• Ny modell SKA/MOVE 

• Ny organisation Kompetenscentrum 

• Bokslut om ny organisation på Mimers hus gymnasium 

• Ny central särskild undervisningsgrupp 
 

Måluppföljning 
 

Sektorns mål 2021 

• Attraktivt anställd i Kungälvs kommun  

• Åtgärder för budget i balans 

• 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 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 
 

Politiska uppdrag 

• Stärka skolans roll och uppdrag i det sociala hållbarhetsarbetet, samhällskontraktet. 

• Utred framtida utbudet inom kulturskolan 

• Utred informationen av kulturgaranti under mandatperioden 

• Intensifiera arbetet med den psykiska ohälsan  

• Stärk Mimers hus attraktionskraft  
 

Ekonomi 

• Driftsplan 2021 

• Utfall 2021 
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• Budget 2021 

• Avvikelse 
 

Beslut 

             Informationen antecknas till protokollet 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 35/2022 

Volymer 

 
Kerstin Engelin, ekonomienheten, informerar om följande: 

 
Volymer 

• Fler barn/elever på kommunala enheter, egen regi 

• Måltider, egen regi 

• Fler barn/elever på fristående och interkommunala enheter 
 
Utfall 2021 

• Intäkter 

• Personalkostnader 

• Övriga kostnader 

• Utfall per verksamhetsområde 

• Utfall per enhet 
 
Ekonomiska konsekvenser på grund av Covid-19 

• Intäkter  

• Personalkostnader  

• Övriga kostnader 
 

• Nettokostnad i egen regi 

• Nettokostnadsutveckling 

• Lönekostnadsutveckling  
 

Utskottet för dialog med Kerstin Engelin.  
 

Personal BoL 
 
Susanna Corn, HR-avdelningen, informerar om följande: 
 

• Anställda 
- Antal anställda 
- Antal årsarbetare 

• Arbetade timmar 

• Sjukfrånvaro T3- Bildning och lärande 

• Sjuklönekostnader 
 

 Utmaningar 2022 

• Effekter av pandemin- utbildningsskuld 

• Ta tillvara på digitaliseringens erfarenheter  

• Programutbud gymnasiet 
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• Ökad konkurrens om jobben speciellt för unga och utrikesfödda 

• Ökat tryck på kommunens utbud av vuxenutbildningen  

• Ny organisation för mottagandet av nyanlända 

• Fortsatt utveckling av centrala särskilda undervisningsgrupper och lokala flexibla 
undervisningsgrupper  

• Fortsatt fokus på trygghet och studiero  
   
  
 Utskottet för dialog med Susanna Corn och Kerstin Engelin. 

Beslut 

             Informationen antecknas till protokollet 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 36/2022 

Betygsresultat HT-21 grundskola (terminsbetygen) 

 
Niklas Delander, verksamhetsutvecklare, Catharina Bengtsson, verksamhetschef, informerar 
om följande: 
 

• Andelen godkända betyg i samtliga ämnen åk 6-9 HT21 

• Hur många betyg är godkända?- Åk 9 HT 2021 
- Samtliga 
- Alla betyg utom ett 
- Alla betyg utom två eller fler 

 

• Hur många betyg är godkända?- Åk 6 HT 2021 
- Samtliga 
- Alla betyg utom ett 
- Alla betyg utom två eller fler 

 

• Behörighet till nationellt program- Gymnasieskolan  
- Behörighet till högskoleförberedande program  
-  Yrkes 
- Inte behöriga 

 

• Andel godkända betyg i samtliga ämnen åk 9 HT21 
 

• Genomsnittlig betygspoäng åk 9 HT21 
- Ytterbyskolan 
- Thorildskolan 
- Munkegärdeskolan 

 

• Andelen godkända betyg (%) i samtliga ämnen åk 6 HT21 
 

• Genomsnittlig betygspoäng åk 6 HT21 
 

• Sammanfattning 
- Stabila resultat åk 6 och 9 gällande andelen godkända betyg samt genomsnittlig 

betygspoäng. 
- Det finns både mindre och större skillnader mellan skolor i betygsresultat för åk 6 och 

9- vissa skolor utmärker sig. 
- Elever har bättre betygsresultat i årskurs 6 än åk 7–9, men det kan finnas olika 

förklaringar till det.  

Beslut 

             Informationen antecknas till protokollet 
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__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 37/2022 

Skolplaceringar inför förskoleklass och årskurs 7 2022/23 

 
Johanna Rydberg, verksamhetsutvecklare, informerar om följande: 
 

• Pågående skolval för förskoleklass och åk 7 

• Färdigt mellan v. 10–12. 

• Mer info till nästkommande utskott 
 

Beslut 

            Informationen antecknas till protokollet 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 38/2022 

Namn på förskola i Tjuvkil (Dnr KS2022/0277) 

 
 Verksamheten föreslår att den nybyggda förskolan i Tjuvkil namnsätts till ”Tjuvkils 

förskola”. Namnet på förskolan har koppling till verksamheten och den geografiska 
placeringen bedöms bidra till förtroende för Kungälvs kommun och förskolans verksamhet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Namn på förskola i Tjuvkil 

Förslag till Kommunstyrelsen 

            Den nybyggda förskolan i Tjuvkil namnsätts till ”Tjuvkils förskola”. 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till monica.carhultkarlsson 
@skola.kungalv.se 
maria.nilsson@skola.k 
ungalv.se 
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 § 39/2022 

Uppsägning av hyresavtal för Klöverbackens skola och flytt av 
verksamheten till Olseröds skola till följd av sjunkande elevantal i området 
(Dnr KS2022/0259) 

 
 Befolkningsprognosen för området Klöverbacken/Olseröd visar på ett sjunkande elevantal 

de kommande åren. Förvaltningen föreslår därför att verksamheten för Klöverbackens skola 
flyttas till Olseröds skola från och med höstterminen 2023. De elever som berörs av flytten 
av verksamheten är elever som börjar i förskoleklass ht-2022 och i årskurs 1 ht-2023. En flytt 
av verksamheten skulle innebära att barnen får behålla sina klasskamrater och sina pedagoger 
från Klöverbackens skola samt gå på en skola i närområdet. Rektor för Klöverbackens skola 
är idag även rektor för Olseröds skola. Förvaltningen bedömer att en flytt av verksamheten 
till Olseröds skola skulle ge bättre förutsättningar för elevernas lärande avseende tillgång till 
personal, lokaler och organisation. Det skulle också innebära att Kungälvs kommun får en 
sammanhållen F-6 skola i området. Kungälvs kommun hyr lokalerna för Klöverbackens 
skola. Om ingen uppsägning sker i juni 2022 kommer avtalet löpa på ytterligare fem år. 
 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att: 
1. Förvaltningen får i uppdrag att säga upp hyresavtalet för Klöverbackens skola. 
2. Verksamheten på Klöverbackens skola flyttar till Olseröds skola från och med 
höstterminen 2023. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Uppsägning av hyresavtal för Klöverbackens skola och flytt av verksamheten 
till Olseröds skola till följd av sjunkande elevantal i området 
Bilaga 1 Synpunkter från elever på Klöverbackens skola 
Protokollsutdrag- Översyn av skolornas organisation- Kommunstyrelsen 2017-06-21 
 
Yrkande: 
Gun-Marie Daun (KD): Avslag på liggande förslag. 
 
Proposition  
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att Utskottet för bildning och lärande 
beslutar att anta förvaltningens förslag till beslut. 
 
Omröstning begärs inte 
 
Tilläggsyrkande:  
Anna Vedin (M): Se över skolstrukturen samt följa upp skolresultaten i området.  

 
Proposition 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att Utskottet för bildning och lärande 
beslutar att anta Anna Vedins (M) tilläggsyrkande.  
 
Omröstning begärs inte 
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Förslag till Kommunstyrelsen 

                          1. Förvaltningen får i uppdrag att säga upp hyresavtalet för Klöverbackens skola. 
             2. Verksamheten på Klöverbackens skola flyttar till Olseröds skola från och med 
                   höstterminen 2023. 
             3.  Se över skolstrukturen samt följa upp skolresultaten i området. 

 
__________ 
Gun-Marie Daun (KD) lämnar en anteckning till protokollet. 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 40/2022 

Patientsäkerhetsberättelse- Elevhälsans medicinska insats 2021 (Dnr 
KS2022/0256) 

 
 Förslag på patientsäkerhetsberättelse för 2021 har tagits fram för den medicinska elevhälsan. 

Patientsäkerhetsberättelsen bygger på verksamhetsberättelsen och hänvisar till lagkraven för 
EMI:s verksamhet. Insatsen utförs av skolsköterskor och skolläkare. 
I verksamhetsberättelsen dokumenteras det arbete som bedrivits under året, den innehåller 
analyser och åtgärder för att säkerställa kvalitén. Vårdgivaren ansvarar för att årligen 
upprätta patientsäkerhetsberättelse där det framgår hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits 
under föregående kalenderår, vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten och 
vilka resultat som uppnåtts. 
 
Förvaltningen föreslår att elevhälsans patientsäkerhetsberättelse fastställs av 
kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Patientsäkerhetsberättelse- Elevhälsans medicinska insats 2021 
Patientsäkerhetsberättelse 2021 

Förslag till Kommunstyrelsen 

            Patientsäkerhetsberättelse 2021 för den medicinska elevhälsan, fastställs. 
 

 
__________ 
 
 

 Expedieras till Elevhälsans medicinska 
ansvariga, Siv Hedberg 
Larsson 

 För kännedom till  
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 § 41/2022 

Tjänsteutlåtande Remiss – Samverkansavtal för naturbruksutbildningar 
(Dnr KS2022/0104) 

 
 Kungälvs kommun har fått ett erbjudande att yttra sig gällande ett utkast på ett reviderat 

samverkansavtal. Samverkansavtalet avser samverkansavtal mellan Västra Götalandsregionen 
och Kungälvs kommun gällande naturbruksutbildning. Förvaltningen bedömer generellt att 
det är positivt att ingå i ett samverkansavtal gällande naturbruksutbildning med Västra 
götalandsregionen då det ökar ungdomarnas valfrihet att söka till naturbruksutbildningar. 
Vidare bedömer förvaltningen att vissa formuleringar i det reviderade samverkansavtalet 
innebär en förändring om vilken ersättning Västra götalandsregionen kan förvänta sig för 
utbildningsplatsen. Ytterligare en formulering ger intrycket av hemkommunen är skyldig att 
betala för ett fjärde undervisningsår på nationella program. Detta innebär ett avsteg från 
tidigare samverkansavtal och nationell lagstiftning. Förvaltningen bedömer att ett fjärde år 
ska hanteras i likhet med nationell lagstiftning, och ger därav ett förslag till att yttrande där 
formuleringen ändras. 
Remissen ska senast vara inne den 18 mars 2022. Efter samtal med ansvarig person så har 
dispens getts till att lämna yttrandet vid ett senare skede. Detta är anledningen till att förslag 
till beslut 2 är inkluderat. 
 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta: 
1. Förvaltningens remissyttrande antas. 
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande Remiss – Samverkansavtal för naturbruksutbildningar 
 

Förslag till Kommunstyrelsen 

                           1. Förvaltningens remissyttrande antas. 
              2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad 

 
__________ 
 
 

 Expedieras till Västra Götalandsregionens önskade kontakt: Svaret ska vara döpt med 
nämnden/styrelsens namn och skickas in i Word-format till 
regionstyrelsen@vgregion.se. Ange diarienummer RS 2021–01216 i 
ämnesraden. Ange även kontaktperson för ert remissvar. 

 För kännedom till robin.kalmendal@vgregion.se 
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 § 42/2022 

Rapporter 

 
 Anna Vedin (M) informerar om senaste mötet med: 

• Idrottsrådet 

• Programråd- Vård och omsorg 
 

Gun-Marie Daun (KD) informerar om senaste mötet med:  

• Kulturdialog VGR 
 

William Hult (S) informerar om senaste mötet med: 

• Göteborgsregionens utbildningsgrupp 
 

Beslut 

             Informationen antecknas till protokollet  
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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Anteckning till protokoll ärende: KS2022/0259 – 1 Uppsägning av hyresavtal för 
Klöverbackens skola och flytt av verksamheten till Olseröds skola till följd av 
sjunkande elevantal i området 

 
Kort och gott är Klöverbackens skola omtyckt och välfungerande. Prognosen visar att det är 
den enda skolan i upptagningsområdet med ett ökande elevunderlag. 

 
Trots detta står det på kommunens hemsida att skolan ska läggas ner efter innevarande skolår. 
Orsaken som anges är att lokalerna inte bedöms optimala. 

 
I den offentliga debatten som förts om skolans öde finns många obesvarade frågor. Vi 
kristdemokrater vill belysa två av dem. 

 
För det första. Beslut att lägga ner eller att ha kvar skolan kommer att fattas av 
förtroendevalda politiker nu i vår. Varför går informationen ut att skolan ska läggas ner innan 
beslut har fattats att så ska göras?! 

 
För det andra. Handlar det verkligen om att lokalerna inte är ”optimala”, eller är det en 
missvisande formulering? Om kommunen antog en policy att lägga ner alla skolor med lokaler 
som inte bedöms optimala så skulle vi tvingas stänga samtliga skolor. Ingen skola har 
nämligen optimala lokaler i storlek, utförande och läge för framtiden. Frågan är ju snarare om 
våra skollokaler bedöms som ändamålsenliga. Elever, vårdnadshavare och personalen i stort 
anser att lokalerna är ändamålsenliga. Vem annans bedömning är mer väsentlig? Har 
exempelvis Skolverket dömt ut dem? 

 
Utifrån den information som finns tillgänglig gör Kristdemokraterna bedömningen att 
folkviljan är att skolan absolut ska vara kvar. Det finns inte tillräckligt starka ekonomiska, 
pedagogiska eller samhällsplaneringsmässiga skäl för nedläggning.  

 
Vi står återigen inför en flyktingström där mammor och många barn kommer att komma till 
Kungälv. Dessa behöver skolgång och i dagsläget finns ingen överkapacitet av skollokaler, 
tvärtom. 

 
Kristdemokraterna kommer att rösta för att Klöverbackens skola ska vara kvar även i 
kommunstyrelsen. 

Gun-Marie Daun, Oppositionsråd                                                     
Kristdemokraterna Kungälv 

 
 


