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§ 120/2022 

Val av justerare 

 
 Till justerare föreslås Gun-Marie Daun (KD) 
 

Beslut 

             Till justerare utses Gun-Marie Daun (KD) 
 

__________ 
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§ 121/2022 

Tillkommande och utgående ärenden 

  
Utgående ärenden 
 
Information- Detaljplan Västra Tunge.  

 

Beslut 

             Dagordningen fastställs 
 

__________ 
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 § 122/2022 

Information från sektorchef 

 
 Helena Tellberg, verksamhetschef, informerar om följande: 
 

• Situationen med tillfällig övernattning i kommunens lokaler är löst. 

- Matsalar kommer hyras ut till cuper men föreningarna själva kommer ordna med mat. 

• Sommarens läger har gått bra 

• Idrottskonferens 22/10 

Munkgärdeskolan 

• Åtgärder vidtagits på grund av problem med ventilationen 

 Ytterbyskolan  

• Projektet- pågår 

Utskottet för dialog med Helena Tellberg.  
 
 Sandbackaskolan 

Dan Mathiason, projektledare, informerar om följande: 
 

• Projektet – Samla särskolan på Sandbackaskolan 

• Nuläget  

• Moduler 

Beslut 

            Informationen antecknas till protokollet 
 
__________ 
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 § 123/2022 

Information- Detaljplan Västra Tunge 

 
 Ärendet utgår. 
  

Beslut 

            Informationen antecknas till protokollet 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 124/2022 

Idrottspolitisk plan 2022-2023 (Dnr KS2022/1415) 

Sammanfattning 

Under 2018–2019 arbetades det Idrottspolitiska programmet fram av Kultur- och 
fritidsberedningen. I detta program, står beredningen fast vid att syftet med programmet är att 
”utveckla idrotten genom samverkan mellan idrotten, kommunen och näringslivet”. Vidare 
sattes mål och viljeinriktning samt ett antal områden identifierades att samverka kring.  
 
Efter att programmet antagits, fick utskottet för bildning och lärande uppdrag av 
Kommunfullmäktige att ta fram en plan av det idrottspolitiska programmet. Utskottet har gett 
förvaltningen i uppdrag att tillsammans med synpunkter från Idrottsrådet arbeta fram en 
idrottspolitisk plan för kommande år.  
 
Det upprättade dokumentet ”Idrottspolitisk plan” konkretiserar och kommer med ett antal 
aktiviteter under varje identifierat område som berör idrotten, kommunen och näringslivet.  
 
Identifierade områden att samverka kring: 
- Idrott – skola 
- Idrott – idrott 
- Idrott – social hållbarhet 
- Idrott – näringsliv 
- Idrott – bidrag 
- Idrott – anläggning, drift och skötsel 
 
Förvaltningens förslag till beslut:  
1. Den upprättade Idrottspolitiska planen antas och gäller till och med 2023-12-31 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Idrottspolitisk plan 2022-2023 
Bilaga Idrottspolitisk plan 2022 
 
Tilläggsyrkande 
Erik Andreasson (V): Förtydliga att projektet Handboll för alla är en parasportssatsning på s.7.  
 
Proposition 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att Utskottet för bildning och lärande 
beslutar att anta Erik Andreassons (V) yrkande. 
 
Omröstning begärs inte. 
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Förslag till Kommunstyrelsen 

                  1.Den upprättade Idrottspolitiska planen antas och gäller till och med 2023-12-31 
                  2. Förtydliga att projektet Handboll för alla är en parasportssatsning på s.7. 
                   

 
 

__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
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 § 125/2022 

Investeringsbidrag 2021 Kungälvs Roddklubb - ny inriktning (Dnr 
KS2022/1442) 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen avsätter medel varje år som ska användas till bidrag och stöd till föreningar 
och frivilligorganisationer. 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 och andra kostnader. Det kommunala föreningsstödet 
avser endast täcka en del av föreningens kostnader.  
 
Idrottsföreningar med egna anläggningar kan ansöka om investeringsstöd. Stödet beviljas i den 
mån kommunen har finansiella medel kvar att fördela där barn- och ungdomsverksamhet 
prioriteras. Stödet syftar till att förbättra situationen för de etablerade föreningar som saknar 
eller har dåliga möjligheter att bedriva sin verksamhet eller som behöver ekonomiskt stöd för 
att utveckla verksamheten. 
 
Kungälv roddklubb ansökte och erhöll stöd 2021 (KS2021/0635), med följande beslutstext: 
1. Kungälvs roddklubb erhåller 100 000 kronor i investeringsstöd för 2021. 

2. Bidraget öronmärks för att anlägga nya baracker och betalas tillbaka senast 30 juni, 2022 

om projektet inte påbörjas.  

Då projektet inte kunna påbörjats, så har föreningen ansökt om en annan riktning för stödet.  
 

 Förslag till beslut: 
1. Kungälvs roddklubb erhåller 100 000 kronor i investeringsstöd. 

2. Föreningen använder dessa medel för inköp av ny säkerhetsbåt samt ny brygga. 

3. Genomförandet av aktiviteterna ska ske under 2022, annars återbetalas stödet till 

Kungälvs kommun.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Investeringsbidrag 2021 Kungälvs Roddklubb - ny inriktning 
Bilaga Verksamhetsberättelse 2021 
Bilaga Bokslut 
Bilaga Utveckling och investeringsbidrag 2022 

Beslut 

              1. Kungälvs roddklubb erhåller 100 000 kronor i investeringsstöd. 
       2. Föreningen använder dessa medel för inköp av ny säkerhetsbåt samt ny brygga. 

       3. Genomförandet av aktiviteterna ska ske under 2022, annars återbetalas  

         stödet till Kungälvs kommun.  

__________ 
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Expedieras till:   

För kännedom 
till: 
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 § 126/2022 

Svar på motion från Liberalerna om Kungälv kommuns Klimat- och 
miljöpris (Dnr KS2021/1934) 

Sammanfattning 

Liberalerna har inkommit med en motion om att införa ett klimat- och miljöpris för företag i 
Kungälvs kommun. Motionen behandlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 2 
december 2021 och remitterades till kommunstyrelsen för vidare behandling. 
 
Förvaltningens bedömning är att nuvarande stipendium för hållbar utveckling redan uppfyller 
syftet med föreslaget klimat- och miljöpris.  
 
Förvaltningen föreslår att motionen anses besvarad.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Svar på motion från Liberalerna om Kungälv kommuns Klimat- och miljöpris 
Bilaga Motion - Kungälvs Klimat- och miljöpris 

Förslag till Kommunfullmäktige 

               Motionen anses besvarad 
__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
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 § 127/2022 

Information från sektorchef 

  
 Dennis Reinhold, sektorchef, informerar om följande: 
 
 Ytterbyskolan 

• Arbetet har pågått hela tiden 

• Kommunikationen viktig 

Karebyskolan 

• Ny rektor på plats 

Kvalitetsgranskning av grundskolan och grundsärskolan 

• Fokus på dialog 

• SPSM- specialpedagogiska skolmyndigheten 

- Fokus på elevhälsofrågor 

Skolstart 

• Bra och lugn start 

 
Kulturnatt- November  
 
Utskottet för dialog med Dennis Reinhold 

Beslut 

            Informationen antecknas till protokollet 
__________ 
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 § 128/2022 

Information-Kompetenscentrum 

 
 Tanja Tajic Björkman, verksamhetschef för Kompetenscentrum, informerar om följande: 
 

• Organisation 2022 

Samla förvaltningens insatser kring 

• Utbildning 

• Arbete  

• Integration 

Förbättra processer 

• Skapa förutsättningar för en mer effektiv organisation 

• Ökade förutsättningar för att möta målgruppens behov 

• Nyttja befintliga resurser 

 
 SFI- Grundmodell för inflöde till Kompetenscentrum 

 
Grunduppdraget 

• Utbildning 

• Studie- och yrkesvägledning 

• Arbetsmarknadsinsatser (praktik/arbetsträning, anställningsstöd, feriejobb) 

• Bosättning av nyanlända och introduktion (drop in för alla nyanlända de 24 första 

månaderna från anvisning till kommunen) 

• Integrationsinsatser för de som har behov av särskilt stöd 

- Hälsoskolan, föräldrautbildning, boskolan 

SMASH 

• Under våren-  

-Verksamhetsplan 

- Indikatorer med mera. 

Feriejobben 

• Sportlov- 13 kommunala tjänster tillsatta 

• Påsk- 41 tillsatta tjänster, 21 kommunala och 20 privata 

• Sommarlov- 139 kommunala, föreningar 109 

• Antal sökande ungdomar 

• Antal tilldelade platser 

 
Utskottet för bildning och lärande för dialog med Tanja Tajic Björkman och Dennis 
Reinhold. 
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Beslut 

             Informationen antecknas till protokollet 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 129/2022 

Preliminär slutantagning gymnasiet 

 
Amela Filipovic, verksamhetschef och Andreas Persson, verksamhetsutvecklare informerar 
om följande: 
 

• Elever till Kungälv, antagna till Mimers hus 

- Per program 

- Jämförelse mellan 2021-2022 

- Andel högskoleförberedande samt Yrkesprogram 

-  

• Elever från Kungälv, folkbokförda i Kungälvs kommun 

- Per program och gymnasiekommun 

- Jämförelse mellan 2021 och 2022 

- Elever folkbokförda i Kungälv, antagna i andra kommuner (GR) 

- Andel högskoleförberedande samt yrkesprogram 

 

• Elever från Kungälvs kommuns tre högstadieskolor 

- Andel högskoleförberedande samt yrkesprogram 

- Andel antagna till Mimers per avlämnande kommunal skola 

Beslut 

            Informationen antecknas till protokollet 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 130/2022 

Skollagsändringar 

 
 Läsåret 2022/23 
 

Johanna Embretsén, verksamhetsutvecklare och Andreas Persson, verksamhetsutvecklare 
informerar om skollagsändringar inom följande områden: 

 

• Gymnasial lärlingsutbildning 

- Tillämpas från 29 juni 2022 

- Arbetsgivaren får en ökad skyldighet att lämna information till arbetstagaren om 

arbetsvillkoren. 

 

• Större möjlighet att stänga skolor 

- Enskild huvudman 

- Ändringar i reglerna om godkännande av enskilda huvudmän 

- Tillämpas från 1 juli 2022 

 

• Betygssättning 

- Gäller alla skolformer som sätter betyg 

- Tillämpas från 1 juli 2022 

 

• Grundskola- extra studietid 

- 4-9 ska erbjudas extra studietid (hjälp med läxor och annat skolarbete) 

- Tillämpas från 1 juli 2022 

 

• Lovskolan  

- Obligatorisk lovskola ska utökas med 25 h 

- Tillämpas från 1 juli 2022 

 

• Ändringar i kurs- och läroplaner 

- Grundskolan 

- Grundsärskolan 

- Grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola 

- Gymnasie och gymnasiesärskolan 

- Tillämpas från hösten 2022 

 

• Ändrade bestämmelser om trygghet och studiero gällande: 

- Mobiltelefoner  

- Ordningsregler 

- Tillfällig omplacering (annan plats) 

- Tillfällig planering utanför egna skolenheten 
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- Avstängning grundskola  

- Avstängning gymnasiet 

- Avstängning gymnasiet- praktiska inslag 

- Allmänna befogenheten för personalen  

- Klagomålshantering 

- Tillämpas från 1 augusti 2022 

 

• Gå om en årskurs 

- Införs i skollagen i 7 kap. 11c ½ (tidigare bara i skolförordning) 

- Tillämpas från den 1 januari 

 

• Ökade krav för fristående pedagogisk omsorg 

- Tillämpas från 1 januari 2023 

 

• Vuxenutbildningen 

- Tillämpas från 1 januari 2023 

 

• Fristående förskolor- konfessionella inslag 

- Tillämpas från 23 januari 2023 

 

• Ökat deltagande i förskolan 

- Tillämpas från juli 2023 

 

• Stärkt elevhälsa och nytt namn på skolformer för elever med intellektuell 

funktionsnedsättning- 

- Tillämpas från den 2 juli 2023. 

 

Utskottet för dialog med Johanna Embretsén och Andreas Persson. 

Beslut 

            Informationen antecknas till protokollet 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 131/2022 

Internkontrollplan 

 
Niklas Delander, verksamhetsutvecklare och Dennis Reinhold, sektorchef informerar om 
följande: 
 

• Risk- och konsekvensanalyser har genomförts i sektorledningen och administrationen för 

bildning och lärande. 

• Sammanlagt har 8 risker identifierats 

• Under september kommer sektorledningen besluta om vilka av dessa risker som ska läggas 

in i internkontrollplanen som senare läggs fram inför Kommunstyrelsen. 

• Granskningar utifrån föregående års internkontrollplan genomförs för närvarande och 

vara klar i september. 

• Processteam med deltagare med kvalitetsfunktionen, HR och ekonomi som gett mer stöd 

till sektorerna i genomförandet av intern kontroll.  

Beslut 

             Informationen antecknas till protokollet 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 132/2022 

Presentation av Skolinspektionens/GR:s elevenkät, samt presentation av 
betygsresultat för grundskolan och gymnasieskolan 

 

Niklas Delander, verksamhetsutvecklare, Dennis Reinhold, sektorchef informerar om 

följande: 

 

Betygsstatistik Kungälvs kommun- grundskolan och gymnasieskolan VT22 

 Grundskolan F-6 

• Andelen elever åk 3 som klarat samtliga delprov inom de nationella proven 

• Kungälvs kommuns grundskolor: Andel elever som fått godkänt betyg i samtliga ämnen 

åk 6 

• Kungälvs kommuns grund- Genomsnittligt betygspoäng åk 6 VT22 

• Meritvärde fördelat per skola 

 Grundskola 7-9 

• Kungälvs kommun: Andel elever (%) som fått godkänt i samtliga betyg i samtliga ämnen 

åk 9 VT 

• Kungälvs kommun: Meritvärde åk 9 slutbetyg 

• Kungälvs kommun: Andel behöriga till yrkesprogram åk 9 slutbetyg 

• Betygsresultat enskilda skolor 7-9 

SALSA-värden 2021 

• Thorildskolan  

• Ytterbyskolan 

• Munkegärdeskolan 

Gymnasieskolan 

• Mimers hus samtliga nationella program: Andelen avgångselever (%) med 

gymnasieexamen 

• Mimers hus samtliga nationella program: Genomsnittliga betygspoängen hos 

avgångselever med gymnasieexamen 

• Andelen avgångselever med gymnasieexamen 

• Genomsnittliga betygspoäng avgångselever med gymnasieexamen  

 
GR-enkäten/Skolinspektionen med fokus på SKA 
 
GR/Skolinspektionen-enkäten 

• Elevenkäten för åk 2 i grundskolan genomförs varje år av GR 

• Elevenkäten för åk 5 och 8 samt år 2 i gymnasiet genomförs vartannat år av 

Skolinspektionen och vartannat år av GR. 2022 var Skolinspektionens år i Kungälv. 
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Enkätens konstruktion 

• Skolinspektionens frågor är utformade efter tillsyn, inte efter systematiskt kvalitetsarbete. 

Vissa områden saknas och en hel del frågor är inte användbara. 

• Frågeformuleringar och svarsalternativ har bytts ut under 2022 Åk 9 har ersatts med åk 8. 

• För gymnasiet är jämförelser med riket inte helt enkla, antagligen påverkar 

elevsammansättningen, t ex finns ofta skillnader mellan olika program. 

 
Vilken roll har elevenkäten i det systematiska kvalitetsarbetet? 

• Sektorn har valt ut ett antal frågor som är relevanta i det systematiska kvalitetsarbetet på 

huvudmannanivå. Alla skolor har dock tillgång till hela materialet. 

• Elevers åsikter är relevanta för alla områden, men har antagligen större betydelse för 

bedömningen av kvalitet inom vissa områden.  

• I dagsläget används elevenkäten inom trygghet och studiero, inflytande och delaktighet, 

kränkande behandling, studie- och yrkesvägledning och undervisningens kvalitet.  

 

Trygghet och studiero 

• Känner du dig trygg i skolan? 

• Hur ofta är det arbetsro på lektionen 

- Åk 2 

- Åk 5 

- Åk 8 

- År 2 gymnasiet 

Inflytande och delaktighet 

• Hur mycket tycker du att ni elever får vara med och påverka hur ni ska arbeta på 

lektionerna? 

- Åk 2 

- Åk 5 

- Åk 8 

- År 2 gymnasiet 

Undervisningens kvalitet 

• Tycker du att lärarna förklarar vad du behöver kunna för att nå kunskapskraven? 

• Tycker du att du får veta hur det går för dig i skolarbetet?  

- Åk 2 

- Åk 5 

- Åk 8 

- År 2 gymnasiet 

Årskurs 5 

• Kungälvs kommun 

• Samtliga medverkande skolenheter åk 5 
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Årskurs 8 

• Kungälvs kommun 

• Samtliga medverkande skolenheter åk 8 

År 2-gymnasiet 

• Kungälvs kommun 

• Samtliga medverkande skolenheter år 2 

GR-enkäten förskolan- vårdnadshavarenkäten 

• Kungälvs kommun har högre betyg än GR-genomsnittet på samtliga 28 frågor i 

vårdnadshavarenkäten.  

• Vårdnadshavarna skattar generellt sett sin förskola högt, särskilt kring trygghet. 

• Resultaten är bättre 2022 än 2021. 18 frågor har högre resultat än förra året, 4 frågor 

samma resultat och 6 frågor lägre resultat. 

GR-enkäten förskolan- personalens självskattning 

• Områden inom SKA 

• Enkätfrågor som är med i SKA 

• Kunskapsområde 

Beslut 

            Informationen antecknas till protokollet 
__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 133/2022 

Utredning - Framtida utbud inom kulturskolan (Dnr KS2022/0722) 

Sammanfattning 

Sektor Bildning och lärande har fått ett politiskt uppdrag att utreda utbudet inom kulturskolan 
i Kungälvs kommun. Utredningen ska grundas i befintliga nationella utredningar och 
kommunens egna utredningar. Utgångspunkten är hur det framtida utbudet inom kulturskolan 
bör vara utformat samt att belysa på vilket sätt näringslivet skulle kunna bidra till att fler barn 
och unga deltar i ett rikt och aktivt kulturliv.  
 
Utredningen ger en bakgrund kring de kulturpolitiska målen, kulturskolans framväxt samt 
kulturskolans framtid. Den presenterar även hur Kungälvs kommuns kulturskola är 
organiserad. Utredningen visar därefter på vilka utmaningar som Kungälvs kulturskola står 
inför och ger ett antal förslag på hur kulturskolans utbud kan breddas. Utredningen belyser 
även hur samverkan med skolan, studieförbund och näringsliv kan utvecklas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Utredning - Framtida utbud inom kulturskolan 
Bilaga Utredning framtida utbud kulturskolan - aktuell version 

Förslag till Kommunstyrelsen 

Utredningen framtida utbud inom kulturskolan godkänns. 
__________ 
 
Expedieras till:  
Dennis Reinhold 

För kännedom till: 
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 § 134/2022 

Beredningsskrivelse- Policy för elevhälsan (Dnr KS2022/1027) 

 
Sammanfattning 
Beredningen för bildning och lärande har tagit fram denna Policy för elevhälsan för 
Kungälvs kommunala grundskolor. Policy för elevhälsan är en del av arbetet med 
beredningsuppdraget: Politisk inriktning om hur bästa möjliga 
förutsättningar skapas för en kunskapsskola med hög måluppfyllelse. 
I Kungälvs kommun strävar vi efter att alla barn och elever ska få möjlighet att lyckas i skolan. 
Att få likvärdiga möjligheter från början är viktigt och ett väl fungerande arbete inom 
elevhälsan är nödvändigt för att alla elever skall få goda förutsättningar för det livslånga 
lärandet. 
All personal som arbetar på skola har ett gemensamt uppdrag att främja elevers hälsa. Det 
innebär bland annat att de skall delta i att skapa lärandemiljöer för varje elev. Strävan ska vara 
att skapa en levande social gemenskap som ger trygghet och lust att lära. Relationer och 
samspel är centralt för att uppfylla målen. Elevhälsa innebär att aktivt arbeta för att främja 
elevers fysiska och psykiska välbefinnande. Det finns ett flertal generella frisk- och riskfaktorer 
som främjar hälsa och förebygger ohälsa. Elevhälsa kan ske på flera nivåer, på individ-, grupp 
och organisationsnivå. Det är skollagens målsättning att förflytta fokus från åtgärdande arbete 
på individnivå till främst hälsofrämjande och förebyggande arbete på grupp- och 
organisationsnivå. 
För att nå visionen bör en satsning på utbildning av personal som arbetar med barn och elever 
ske kontinuerligt. Ett av uppdragen i budgetdirektivet till förvaltningen är att: “NPF-säkra en 
grundskola 2023”. Beredningen för bildning och lärande anser att olika insatser bör bejakas för 
att stegvis nå målet. Med en NPF-säkrad skola får alla elever möjlighet till rätt förutsättning för 
att utvecklas utefter sina möjligheter. 
En vision beredningen Bildning och lärande har är att Kungälvs kommuns kommunala 
grundskolors elevhälsa har kunskap om HBTQ+. De i sin tur delger sin kunskap till samtlig 
personal på skolan. Dessutom har vi i kommunen ett aktivt arbete för att skapa en öppen och 
inkluderande verksamhet. Alla elever skall erbjudas kunskap om allas lika värde och betydelse 
om HBTQ+ och alla skolor skall sträva efter att ha en öppenhet i ämnet. 

 
Med denna policy ser vi att vi kvalitetssäkrar kommunens skolor och elevernas 
kunskapsinhämtning. En skola där alla får plats och hjälp med kunskapsinhämtning är en 
skola där alla elever lyckas. 
 
Beredningen för bildning och lärande föreslår att denna policy för elevhälsan ligger till grund 
för en ny elevhälsoplan i Kungälvs kommun. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Beredningsskrivelse- Policy för elevhälsan 
Bilaga Policy för Kungälvs kommuns elevhälsa 
Bilaga Anteckning till protokollet- Annica Börstell (SD) 
Bilaga Anteckning till protokollet- Matilda Jansson (L) 
Bilaga Anteckning till protokollet- Per Garelius (KD) 
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Bilaga Protokollsutdrag - Beredningsskrivelse- Policy för elevhälsan - Beredningen för bildning 
och lärande 
Bilaga Förvaltningens bedömning 
 

Förslag till Kommunfullmäktige 

   Upprättad dokument: Policy för elevhälsan antas. 
__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till:  
Dennis Reinhold 
Matilda Skön 
Annie Alsterholm 
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 § 135/2022 

Beredningsskrivelse- Svar på uppdrag (Dnr KS2022/1299) 

 
 Sammanfattning 

Uppdraget: En politisk inriktning om hur vi skapar bästa möjliga förutsättningar för en 
kunskapsskola med hög måluppfyllelse. 
 
Beredningen för Bildning och lärandes uppdrag är att ansvara för övergripande långsiktiga 
frågor som rör det livslånga lärandet. Vi i beredningen arbetar med den politiska inriktningen 
om hur vi skapar bästa möjliga förutsättningar för en kunskapsskola med hög måluppfyllelse. 
Under mandatperioden har vi hittills haft 34 sammanträden och hunnit med många olika 
redovisningar från förvaltningen om olika ämnen gällande bildning och lärande. Vi har också 
varit på två studiebesök, där målet varit att få mer kunskap om hur ”verkligheten” fungerar så 
att vi har kunnat genomföra kloka beslut. 
Beredningen har arbetat fram fyra olika styrdokument som skall vara en del i att ge eleverna 
bästa möjliga förutsättningar för en bra kunskapsskola med hög måluppfyllelse. 
Dessa är: 
Digitaliseringspolicy för förskola och skola 
Policy för skolbibliotek för Kungälvs kommunala grundskolor 
Policy för Kungälvs kommuns kommunala grundskolors skolgårdar (ännu ej antagen) 
Policy för Kungälvs kommuns elevhälsa (ännu ej antagen) 
Vi har skickat en skrivelse till förvaltningen om – En tioårig grundskola. 
I skrivelsen ställde vi ett antal frågor gällande en tioårig grundskola. På beredningsmötet 
2022-05-18 kom sektorchefen och gav vissa svar på våra frågor. Syftet med skrivelsen var  att 
ta reda på hur kommunen arbetar med lärarnas fortsatta behörighet i en eventuell tio-årig 
grundskola. Frågorna låg i linje med vårt uppdrag att skapa så goda förutsättningar som 
möjligt för det livslånga lärandet. 

 
Vårt första arbete handlade om Digitalisering Förskola och skola i Kungälvs kommun. 
Policyn antogs av kommunfullmäktige 2021-04-15. 
Syftet med policyn digitalisering förskola och skola i Kungälvs kommun var att 
digitaliseringspolicy har en långsiktig ansats och inriktning som utgör vägledning för den IT 
och digitaliseringsplan som förvaltningen inom sektor Bildning och lärande har gjort. 
Tillsammans strävar vi för en gemensam riktning som ytterst syftar till att alla elever ska 
utveckla sina digitala kompetenser som krävs för ett aktivt medborgarskap och framtida 
yrkesliv. Målsättningen är en likvärdig skola där alla elever är inkluderade avseende tillgång 
och digitalt användande, samt att den digitala kompetensen hos medarbetarna som arbetar i 
skolan fortsatt måste prioriteras och utvecklas. 
Beredningens långsiktiga vision är att uppnå en fullt ut likvärdig skola där eleverna når 
kunskapsmålen med stöd av digitaliseringens möjligheter med utgångspunkt i den nationella 
digitaliseringsstrategin. 
Där efter arbetade vi med Policy för skolbibliotek för Kungälvs kommunala grundskolor. Den antogs 
av kommunfullmäktige 2022-05-12. 
Policy för skolbibliotek är en del av arbetet med beredningsuppdraget: Politisk inriktning om 
hur bästa möjliga förutsättningar skapas för en kunskapsskola med hög måluppfyllelse. 
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Syftet med policyn är att skapa en gemensam riktning för utvecklingen av skolbiblioteken i 
kommunen. Policyn skall bidra till att öka likvärdigheten och kvalitativ 
skolbiblioteksverksamhet som gynnar alla elevers kunskapsinhämtning i Kungälvs 
kommunala skolor. Vi har också arbetat med Policy för Kungälvs kommuns kommunala grundskolors 
skolgårdar. Detta arbete påbörjades efter att vi haft en dialog med förvaltningen som 
efterfrågade av beredningen en inriktning och vision om hur skolgårdarna skall byggas vid 
nybyggnationer. 
Syftet med policyn är att skapa en gemensam riktning för utvecklingen av de kommunala 
grundskolornas skolgårdar. Policyn skall bidra till att öka likvärdigheten och kvalitén på våra 
grundskolors skolgårdar. De skall anpassas och vara likvärdiga och alla elever skall få 
rörelseutmaning utefter möjlighet och behov. Det innebär även att elever med minskad 
rörelseförmåga skall få möjlighet till fysisk aktivitet på de grundskolornas skolgårdar. 
Som avslut på bredningens arbete under mandatperioden har vi även skrivit en Policy för 
Kungälvs kommuns elevhälsa. Syftet med policyn är att skapa en gemensam riktning för 
utvecklingen av elevhälsoarbetet i de kommunala skolorna i Kungälv. Policyn skall bidra till 
att öka likvärdigheten och kvalitativ elevhälsoarbete som gynnar alla elevers 
kunskapsinhämtning i Kungälvs kommunala skolor. Policy för elevhälsan i Kungälvs 
 
kommun är ett strategiskt styrdokument. Policyn tar utgångspunkt i de mål för elevhälsan och 
de formuleringar om verksamhet för barn och unga som presenteras i Elevhälsoplanen 
antagen av rektorsgruppen 2020-04-30. 
Under mandatperioden har vi under viss tid inte kunnat träffats fysiskt utan haft en del 
digitala möten. Det har varit påfrestande att arbeta politiskt och inte kunnat ses. Vi har vid 
flera tillfällen haft digitala redovisningar från förvaltningen gällande de områden vi arbetat 
med. 
Att ha dialoger och öppna samtal genom det digitala är inte alltid det lättaste men trots detta 
har vi målvetet arbetat vidare och lyckats genomföra både möten och tagit flera viktiga beslut 
för att ge en politisk inriktning om hur vi skapar bästa möjliga förutsättningar för en 
kunskapsskola med hög måluppfyllelse. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Beredningsskrivelse- Svar på uppdrag 
Bilaga Politiskt uppdrag- Bildning och lärande 
Bilaga Protokollsutdrag - Beredningsskrivelse- Svar på uppdrag - Beredningen för bildning och 
lärande 

Förslag till Kommunfullmäktige 

Svar på uppdraget: En politisk inriktning om hur vi skapar bästa möjliga 
förutsättningar för en kunskapsskola med hög måluppfyllelse antecknas till 
protokollet. 

__________ 
 
Expedieras till:   
 
För kännedom till:  
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 § 136/2022 

Kulturpris år 2022 (Dnr KS2022/1114) 

Sammanfattning 

Kungälvs kommuns kulturpris år 2022 är en hedersutnämning som delas ut för förtjänstfulla 
insatser inom kulturella eller konstnärliga områden enligt fastslagna riktlinjer. Priset utgörs av 
en bronsstatyett av konstnären Rino Bozajic. Kommunstyrelsens utskott för bildning och 
lärande beslutar om pristagare. Tre nomineringar har inkommit under förslagstiden och 
ledamöterna i utskottet för bildning och lärande har rätt att utöka sina valmöjligheter genom 
ytterligare nomineringar. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Kulturpris år 2022 
Bilaga- Nomineringar 
Bilaga regler-for-kungalvs-kommuns-kulturpris-och-kulturstipendium 
 

Beslut 

 
 

 
 

 
  

                                    
                                    
                                    
                                    
                                         

 
   
__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
Dennis Reinhold, 
Andreas Persson 
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 § 137/2022 

Kulturstipendium år 2022 (Dnr KS2022/1337) 

Sammanfattning 

Kungälvs kulturstipendium delas ut en gång om året för visade förutsättningar inom något 
kulturellt område. Stipendiesumman är totalt tiotusen kronor och beslut om stipendiat tas av 
kommunstyrelsens utskott för bildning och lärande efter ansökningar, nomineringar eller 
förslag från ledamot. Kulturstipendiet delas ut vid lämpligt kulturevenemang eller vid 
kommunfullmäktigesammanträde under hösten 2022.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Kulturstipendium år 2022 
Bilaga Tidigare kulturstipendiater 
Bilaga regler-for-kungalvs-kommuns-kulturpris-och-kulturstipendium 
Bilaga- Nomineringar 
 

Beslut 

   
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
__________ 
 
Expedieras till:  
Kajsa Persson  

 

För kännedom till: 
Dennis Reinhold 
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 § 138/2022 

Läsårstider 2023/2024 (Dnr KS2022/0226) 

Sammanfattning 

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 start- och 
sluttider för läsåret 2023/2024 enligt följande förslag till beslut. 
Hösttermin 2023: måndag 21 augusti – torsdag 21 december 
Vårtermin 2024: tisdag 9 januari – onsdag 12 juni 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Läsårstider 2023/2024 

Beslut 

             Läsårstiderna 2023/2024 antas enligt följande: 
             Hösttermin 2023: måndag 21 augusti – torsdag 21 december 
            Vårtermin 2024: tisdag 9 januari – onsdag 12 juni 
__________ 
 
Expedieras till:   
lars-gunnar.hermansson@skola.kungalv.se 
catharina.bengtsson@skola.kungalv.se 
amela.filipovic@skola.kungalv.se 
dennis.reinhold@kungalv.se 
 
För kännedom till: 

 
 

  

mailto:lars-gunnar.hermansson@skola.kungalv.se
mailto:catharina.bengtsson@skola.kungalv.se
mailto:amela.filipovic@skola.kungalv.se
mailto:dennis.reinhold@kungalv.se
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 § 139/2022 

Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen 2023/2024 – 
2026/2027 (Dnr KS2022/1101) 

 
Paragrafen är omedelbart justerad och återfinns i ett separat protokoll. 
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 § 140/2022 

Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen 2023/2024 – 
2026/2027 (Dnr KS2022/1102) 

 
Paragrafen är omedelbart justerad och återfinns i ett separat protokoll. 




