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§ 1/2022 

Val av justerare 

 
 Till justerare föreslås Gun-Marie Daun (KD) 

Beslut 

            Till justerare utses Gun-Marie Daun (KD) 
 

__________ 
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§ 2/2022 

Tillkommande och utgående ärenden 

 
 Utgående ärenden 
 Personalrapportering (inkl. sjukfrånvarotal). 
  
  

Beslut 

            Dagordningen fastställs 
 

__________ 
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 § 3/2022 

Kulturplan 2022 – 2023 

 
 Matilda Skön, kulturchef, informerar utskottet om följande:  
 

• Kulturplanen- antogs i Kommunstyrelsen 17 november 2021 

• Uppdatering avseende förtydligande av begreppen: 
- Tillgänglighet  
- Folkhälsan 
- Social hållbarhet 

 
 Utskottet för dialog med Matilda Skön.  
 

Beslut 

             Informationen antecknas till protokollet 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 4/2022 

Status på uppdrag 

 
Matilda Skön, kulturchef, informerar utskottet om följande: 
 
Utredning- Framtida utbud inom kulturskolan. 
 
Kulturskolan i Kungälv 

• Antal inskrivna elever- jämförelser Kolada. Kungälv 8% 

• Högst Ragunda 33% 

• Lägre skiktet: Stenungsund 6,5%, Ale 7% 

• Mellan: 13,4 % Kungsbacka  

• Högre: 15% Tjörn, 15,7% Mölndal, 18% Orust, 20,6% Härryda 
 

Ekonomi och avgifter 

• Kostnad för kultur per invånare 

• Kungälv ligger lägst i hela VGR, i topp ligger Vara 

• I riket: Emmaboda högst och Solna lägst.  

• Jämförbara kommuner, Mölndal 1298 kr, Stenungssund 1173 kr.  
 

Utskottet för dialog med Matilda Skön.  
 
Elevavgifter 

• 2018- Nytt sätt att räkna ut. 

• Kulturskolans samlade intäkter från avgifter delat med antalet unika elever.  
- Detta ger genomsnittlig årlig elevavgift.  

• Avgift, instrumenthyra, syskonrabatter, mängdrabatt, lovkurs, läger. 

• Felregistreringar. 

• 1363 kr genomsnittlig årsavgift riket, Kungälv 1996 kr 

• 22 kommuner 0 kr.  
 

Utskottet för dialog med Matilda Skön. 
Matilda Skön kommer att återkomma med uppdateringar om uppdraget längre fram.  
 
Covid-19  

• Kulturskolan: Ensembleverksamhet och körverksamhet framflyttad start. 

• Bibliotek- en dags stängning. 

• Allmänkultur/Teater: Restriktioner- alla lokaler har fått ses över.  
- Barn och unga prioriteras.  
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Beslut 

             Informationen antecknas till protokollet 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 5/2022 

Kungälvs handbollsklubb: Ansökan om stöd, handboll för alla 

 
Katarina Vallström, fritidskonsulent, informerar om följande: 

 
Inkommen ansökan från Kungälvs handbollsklubb. 

• Gäller verksamhet för personer med funktionsvariationer 

• Målet är att individerna ska inkluderas och normaliseras  

• Ansökan i 3 steg 
- 1. Ledare med kompetens 
- 2. Integrera verksamheten i befintlig struktur och skapa inkludering på lika villkor 

för gruppen. 
- 3. Skapa lag för seriespel och integrera paraidrott på cuper och turnering, samt 

utveckla ambassadörsskap med inkludering och integration.  
 

Ansökan om stöd 

• För en hållbar och genomförbar satsning behöver föreningen stöd i uppstarten i form av 
ekonomiska medel. 

• Dialog med ordförande Mikael Bengtsson  
 
Utskottet för dialog med Katarina Vallström. 
Utskottet är överens om att presidiet ska träffa någon från Kungälvs handbollsklubb för dialog 
och information innan nästa utskott. 

Beslut 

            Informationen antecknas till protokollet 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 6/2022 

Information från sektorchef, lägesrapport 

 
 Helena Tellberg, verksamhetschef, informerar om följande: 
 
 Personalläget 

• Fastighetsprojekt  

• Fastighet D&U 

• Fritid Drift   

• Kundcenter  

• Verksamhetsservice  
 

Covidläget 

• Stängning av skolor och fritidshem 
 

Ekonomi  

• Covid19- Påverkan på lokaler och anläggningar 
 
Lokaler 

• Klöverbackens skola 

• Sandbackaskolan 
  

Utomhusmiljöer 

• Plan och bygglagen 

• Politiska mål 

• Om – och tillbyggnation  

• Raster 

• Plan och genomförande 
 
Förslag 

• Illustration av innergården Munkegärdeskolan, högstadium 
 

Pågående projekt utomhusmiljöer 

• Nordtag, Tjuvkil och Fridhem: förskolor.  
 

Utskottet för dialog med Helena Tellberg  
 
Fritidsanläggningar 

• Utebadet 
 
Utskottet för dialog med Katarina Vallström.  
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Beslut 

             Informationen antecknas till protokollet 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 7/2022 

Stöd till Kungälvs orienteringsklubb för hittaut.nu 2022 (Dnr KS2021/1960) 

  
 Kungälvs orienteringsklubb har ansökt om stöd hos Kungälvs kommun för att även 2022, 

genomföra aktiviteter hittaut.nu. Hittaut.nu är ett friskvårdsprojekt som lockar människor i 
alla åldrar ut i skogen, som genomförs av Kungälvs orienteringsklubb. 
 
Förslag till beslut: 
Kungälvs orienteringsklubb erhåller 40 000 kronor i stöd för att fortsätta genomföra 
hälsoprojektet hittaut.nu 2022. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Stöd till Kungälvs orienteringsklubb för hittaut.nu 2022 
 

Beslut 

                          1. Kungälvs orienteringsklubb erhåller 40 000 kronor i stöd för att fortsätta 
                  genomföra hälsoprojektet hittaut.nu 2022. 

 
__________ 
 
 

 Expedieras till Katarina Vallström 
Johan Sjöholm 
Kungälvs orienteringsklubb 

 För kännedom till  
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 § 8/2022 

Stöd till studieförbunden 2022 (Dnr KS2021/2032) 

  
 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 studieförbund, 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 2022 fördelas enligt summering, och efter rekommendationer från 
Västra Götalands bildningsförbund. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Stöd till studieförbunden 2022 

 
Yrkande  
Anna Vedin (M): Stöd till studieförbunden 2022 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  
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att utskottet för bildning och lärande 
beslutar att anta Anna Vedins (M) yrkande.  
 
Omröstning begärs inte. 

Beslut 

Stöd till studieförbunden 2022 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. 

__________ 
 
 Expedieras till Katarina Vallström 

Studieförbunden 

 För kännedom till  
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 § 9/2022 

Taxa friskolor Oasen simhall (Dnr KS2021/0516) 

 
 Kungälvs kommun betalar ut bidrag i form av grundbelopp till fristående grundskolor med 

elever folkbokförda i Kungälvs kommun. I grundbeloppet ingår ersättning för 
simundervisning. 

 
Då fristående grundskolor får ersättning för simundervisning ifrån Kungälvs kommun 
innebär det att de fristående grundskolorna ska betala för den tid som de  
nyttjar kommunens simhall. 
 
Det har tidigare inte funnits någon taxa för fristående verksamheter och därför behövs en 
ny taxa införas för detta ändamål. 
 
Ekonomisk bedömning: En ökad intäkt till Kungälvs kommun på cirka 50 000 kr per år. 
 
Förslag till beslut: 
Ny taxa för fristående grundskolor för den tid de nyttjar i kommunens simhall på 400 
kronor per tillfälle. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Taxa friskolor Oasen  
Friskolor och simhall  

Förslag till Kommunfullmäktige 

                         Ny taxa för fristående grundskolor för den tid de nyttjar i kommunens simhall på 400 
            kronor per tillfälle. 

 
__________ 
 
 

 Expedieras till Krisztian Borbely, Katarina Vallström 

 För kännedom till  

 
 
 

  



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2022-02-01 
Sida  14 (26) 

 
 

 UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH 
LÄRANDE 

 

Justeras sign 

 

 § 10/2022 

Information från sektorchef, lägesrapport 

 
 Dennis Reinhold, sektorchef bildning och lärande, informerar om följande: 
 
 Covid19 

• Hög frånvaro under förra veckan 

• Lyckats hålla verksamheterna öppna i stort sett 

• Distansundervisning och stängning av fritidshem. 

• Personalen är delvis tillbaka  

• En del inställda lektioner 

• Utmaning- Ta ikapp detta under vår och sommar 
  
 Utskottet för dialog med Dennis Reinhold och Catharina Bengtsson. 
 
 Lovskola  

• På alla tre högstadieskolorna  

Beslut 

            Informationen antecknas till protokollet 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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§ 11/2022 

Lokaler 

 
 Helena Tellberg, verksamhetschef, och Dennis Reinhold, sektorchef, informerar om följande: 
 

• Klöverbacken 

• Flytt av särskolan 
 

Ytterbyskolan 

• Projektet i etapper 

• Kostnad per etapp 

• Pågående projekt i tidigt skede  
 

Långsiktigt samarbete med lokalfrågor 

• Allt som rör lokaler och kopplingen till bättre pedagogiska miljöer 
 

Utskottet för dialog med Catharina Bengtsson, Helena Tellberg och Dennis Reinhold. 

Beslut 

            Informationen antecknas till protokollet 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 12/2022 

Ekonomi, avvikelser och måluppföljning 

 
 Helena Odinge och Kerstin Engelin, ekonomienheten, informerar om följande: 
 

• Bokslut 2021 

• Budget 2022 

• Statsbidrag 
- Skolmiljarden- 2022 
- Likvärdig skola  
- Kvalitetshöjande åtgärder 

 
Utskottet för dialog med Dennis Reinhold.  

  

Beslut 

            Informationen antecknas till protokollet 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 13/2022 

Personalrapportering (inkl. sjukfrånvarotal) 

  
Ärendet utgår. 

 

Beslut 

             Informationen antecknas till protokollet 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 14/2022 

Ny logga – Mimers 

 
 Amela Filipovic, verksamhetschef, informerar om följande:  
 
 Ny grafisk profil Mimers gymnasium 
 

• Logotyp 

• Färger och dekor 

• Del av arbetet att göra Mimers hus attraktivt 

• Workshop augusti 2021 

• Programikoner 

• Sociala medier- en del av marknadsföringen 

• Hemsidan  

• Bakgrund 
- Mimers brunn- kunskapens källa 

  

Beslut 

            Informationen antecknas till protokollet 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 15/2022 

Ny struktur för det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) 

 
Dennis Reinhold, sektorchef, och Niklas Delander, verksamhetsutvecklare, informerar om 
följande: 
 
Sammanslagning mellan SKA och Move 

• Politiska mål och politiska uppdrag från kommunstyrelsen och utskotten 

• Intern kontroll 

• SKA-systematiskt kvalitetsarbete utifrån skolans styrdokument 

• Move- gemensam struktur för planering, analys och uppföljning av kommunal 
verksamhet. 

 
SKA och Move tillsammans- praktiska delar 

• Verksamhetsplan 

• Tre vertikala dialoger mellan rektor och verksamhetschef 
- Varje år 
- Tillitsbaserat 

• Uppföljningsrapporter från rektor två gånger per år 

• Huvudmannens rapport två gånger per år. 
 

Årshjul SKA/Move 
 

Uppföljningsrapport 1 

• Normer och värden 

• Ekonomiperspektivet 

• Kompensatoriska uppdraget 

• Andra kvalitetsfaktorer 
 

Uppföljningsrapport 2 

• Kunskap, betyg och bedömning 

• Medarbetarperspektivet 

• Andra kvalitetsfaktorer 

• Vissa skolformer  
 
Innehåll i verksamhetsplan och uppföljningsrapporter 

• Grunduppdrag och nulägesanalys 

• Kvalitetsfaktorer 

• Fokusområden 

• Budget 
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Kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer 
 
Huvudmannens rapport 

• Huvudmannens SKA-rapport kommer att tas fram två gånger per år istället för tre. 
- Till utskottets möten i juni samt nov/dec. 

• Huvudmannens SKA-rapport kommer att bygga på samma områden som 
uppföljningsrapporterna. 

 
 

Beslut 

             Informationen antecknas till protokollet 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 16/2022 

Svar motion om gratis mensskydd (Dnr KS2021/0438) 

  
 Vid kommunfullmäktige den 4 mars inkom Erik Andreasson och Vänsterpartiet i Kungälv 

med en motion kring att erbjuda gratis menstruationsskydd för flickor/kvinnor som går i 
skolan i Kungälvs kommun.  
 
Den kommunala grundskolan och gymnasieskolan samt fristående grundskola arbetar redan 
aktivt för att motverka tabu kring mens, samt att bidra till en jämlik hälsa för barn och 
ungdomar, genom att tillhandahålla mensskydd för dem som har behov av detta under 
skoltid. Skolsköterskorna har en viktig roll när det gäller att fånga upp de elever som stöter på 
problem i samband med menstruation och ge dem rätt stöd och hjälp. 
 
Förvaltningens bedömning är att aktuell lagstiftning följs. Det sker ett proaktivt arbete idag. 
Förvaltningen kommer fortsatt arbeta med möjligheten att göra mensskydd ännu mer 
tillgänglighet. Detta är dock avhängt ekonomiska resurser. 
 
Förslag kommunfullmäktige: 
Motionen anses besvarad. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Svar motion om gratis mensskydd 
 
Yrkande 
Erik Andreasson (V) yrkar på bifall.  
 
Proposition 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att Utskottet för bildning och lärande 
antar Erik Andreassons (V) yrkande.   
 
Omröstning begärs inte. 

Förslag till Kommunfullmäktige 

            Motionen anses besvarad. 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 17/2022 

Omorganisation av grundsärskoleverksamheten årskurs 1-6 (Dnr 
KS2022/0018) 

 
 I Kungälvs kommun är grundsärskolan årskurs 1–6 förlagd på två skolor, Sandbackaskolan 

och Kullens skola. Tidigare indelades grundsärskolan i två separata undervisningsformer, 
grundsärsärskolan och träningsskolan. De hade två olika läroplaner. 
En förändring i nationella styrdokument ger eleverna en större möjlighet att undervisas 
utifrån de två kursplanerna parallellt. Förvaltningen har utifrån denna förändring utrett i 
vilken utsträckning den nuvarande organisationen möter de nya förutsättningarna och 
kraven och föreslår därmed att grundsärskolan årskurs 1–6 ska organiseras på en enhet. I 
nuläget är grundsärskoleverksamheten framförallt uppdelad på två skolenheter. 
Förvaltningen bedömer att det finns pedagogiska och lokalmässiga fördelar att förlägga 
verksamheten på en enhet. På kort sikt föreslår förvaltningen att moduler ska införskaffas 
för att möta verksamhetens behov. 
 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta: 
1. Grundsärskolan organiseras i en sammanhållen skolenhet för årskurs 1–6. 
2. Uppdrag ges till sektorchef att fastställa tidsplan och verkställa beslutet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Omorganisation av grundsärskoleverksamheten årskurs 1-6 

 

Förslag till Kommunstyrelsen 

                          1. Grundsärskolan organiseras i en sammanhållen skolenhet för årskurs 1–6. 
             2. Uppdrag ges till sektorchef att fastställa tidsplan och verkställa beslutet. 

 
__________ 
 
 

 Expedieras till Stefan Behre och Linda 
Marcus 

 För kännedom till  
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 UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH 
LÄRANDE 

 

Justeras sign 

 

 § 18/2022 

Namn på förskola i Nordtag (Dnr KS2022/0044) 

 
Verksamheten föreslår att den nybyggda förskolan i Nordtag namnsätts till ”Nordtags 
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 Nordtag 

Förslag till Kommunstyrelsen 

1. Den nybyggda förskolan i Nordtag namnsätts till ”Nordtags förskola” 
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad 

 
__________ 
 
 

 Expedieras till  
 

 

 För kännedom till  
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 UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH 
LÄRANDE 
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 § 19/2022 

Redovisning till Skolinspektionen åtgärder efter riktad tillsyn vid Mimers 
Hus gymnasium Hugin Dnr 34 SI 2021:381 (Dnr KS2021/0259) 

 
 Paragrafen är omedelbart justerad och återfinns i ett separat protokoll. 
 

 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 20/2022 

Rapporter 

  
 Beslut som fattats på grund av Covid-19-läget 

• Utskottet för dialog om besluten de tagit del av.  
  

Beslut 

             Informationen antecknas till protokollet 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 21/222 

Övrigt 

 
Övriga frågor 

 
Erik Andreasson (V) ställer en fråga gällande skolans kompensatoriska uppdrag. 
Dennis Reinhold, sektorchef, informerar om kommunens och skolans ansvar. 

  
  

Beslut 

             Informationen antecknas till protokollet 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  

 
 
 




