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Övriga deltagare   

   

 Katarina Vallström Samhälle och utveckling §§ 161 – 163 

 Helena Tellberg Samhälle och utveckling §§ 161 – 162 

 Amela Filipovic Bildning och lärande § 162 

 Jonas Sjöberg Bildning och lärande § 162 

 Johan Sjöholm Trygghet och stöd § 163 

 Lena Arnfelt  Trygghet och stöd § 163 

 Annmari Davidsson Bildning och lärande § 164 

 Kajsa Persson Bildning och lärande § 164 

 Dennis Reinhold Bildning och lärande §§ 165 - 173 

 Lars-Gunnar Hermansson Bildning och lärande § 165 

 Catharina Bengtsson Bildning och lärande § 165 

 Haleh Lindqvist  Kommundirektör § 165 

 Amela Filipovic  Bildning och lärande § 165 

 Johanna Embretsén  Bildning och lärande § 166 

 Monica Carhult Karlsson Bildning och lärande § 166 

 Mathias Winterlo HR-enheten § 167 

 Kajsa Danesjö Bildning och lärande §§ 168 – 171 

 Johanna Embretsén Bildning och lärande § 172 

 Klara Sparv Praktikant § 172 
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§ 159/2022 

Val av justerare 

 
 Till justerare föreslås Erik Andreasson (V) 

Beslut 

Till justerare utses Erik Andreasson (V) 
__________ 
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§ 160/2022 

Tillkommande och utgående ärenden 

 
 Inga tillkommande eller utgående ärenden. 

Beslut 

Dagordningen fastställs. 
__________ 
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 § 161/2022 

Information från sektorchef 

 
Katarina Vallström, fritidskonsulent, informerar om Idrottskonferensen 2022-10-22. 
 
Representanter: 
- 25 föreningsrepresentanter 

- 7 politiker 

- 4 från idrottsrådet 

- 8 förvaltningen 

Samsynsavtalet  
- Information om årshjulet 

Efter idrottskonferensen är en effektanalys genomförd. 
- Val av idrottsråd 2023 

 
Helena Tellberg, verksamhetschef lokaler och anläggningar, informerar om följande: 
- Anläggningsstöd (11 – 13 miljoner 2023) 

- Fastighetschefsnätverk 

Beslut 

Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 162/2022 

NIU 

  
Utskottet för dialog med Helena Tellberg, verksamhetschef, Katarina Vallström, 
fritidskonsulent, Amela Filipovic, verksamhetschef och Johan Sjöberg, rektor, med 
utgångspunkten gymnasiets idrottsprofil och bidragssystem. 

 
Jonas Sjöberg, rektor Mimers gymnasium, informerar om idrottsprofilen på Mimers. 

 
NIU - Nationell idrottsutbildning 400 poäng (3 år) 
LIU - Lokal idrottsutbildning 300 poäng (2 år) 

 
- Information om ansökan 

o Alla blir kallade till uttagningsdagar 

o Besked i slutet av januari 2023  

o Indra sköter ansökningarna 

Flera personer är inblandade i alla antagningar 
 
Framtid: 
Ny organisation ligger på proposition hos riksdagen. 

 
Dialog förs även om de bidragssystem som finns i kommunen kopplat till utövarna som är 
aktiva NIU, LIU och det lokala föreningslivet. 

Beslut 

Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 163/2022 

Fördelning statsbidrag pensionärsföreningar för att motverka ensamhet 
och öka kunskap om demenssjukdomar (Dnr KS2022/2205) 

Kungälvs kommun har beviljats statsbidrag för att säkerställa en god vård och omsorg av 
personer med demenssjukdom samt för att motverka ensamhet bland äldre. Av beviljade 
medel har Kungälvs kommun avsatt 200 000 kronor för samverkan med pensionärs- och 
frivilliga organisationer. Inkomna ansökningar har bedömts utifrån kriterierna öka kunskap om 
demenssjukdomar samt motverka ensamhet bland äldre.  

Förslag till beslut:  

Det beviljade statsbidraget, 200 000 kronor, för samverkan med pensionärs- och frivilliga 
organisationer för att säkerställa en god vård och omsorg av personer med 
demenssjukdom samt för att motverka ensamhet bland äldre, fördelas enligt följande:  
IK Kongahälla, 50 000 kronor 
Aktiva Seniorer, 60 000 kronor 
SPF Seniorerna Kongahälla, 23 000 kronor 
SPF Seniorerna Kärna, 12 000 kronor 
SPF Seniorerna Romelanda, 5 000 kronor 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Fördelning statsbidrag pensionärsföreningar för att motverka ensamhet och 
öka kunskap om demenssjukdomar 
Bilaga Ansökan medel motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalité av personer med 
demenssjukdom 
Bilaga Ansökan om medel (002) 
Bilaga Kungälvs kommun ansökan om medel Kärna (006) 
Bilaga Kungälvs kommun ansökan om medel SPF Kongahälla 
Bilaga VB Ansökan Minska ensamhet bland äldre 
Bilaga Medel till Aktiva Seniorer Pensionärsföreningar 

Yrkande  

Anna Vedin (M):  
1. Det beviljade statsbidraget, 200 000 kronor, för samverkan med pensionärs- och 

frivilliga organisationer för att säkerställa en god vård och omsorg av personer 
med demenssjukdom samt för att motverka ensamhet bland äldre, fördelas enligt 
följande:  
Aktiva Seniorer, 60 000 kronor 
SPF Seniorerna Kongahälla, 23 000 kronor 
SPF Seniorerna Kärna, 12 000 kronor 
SPF Seniorerna Romelanda, 5 000 kronor 

 
2. IK Kongahällas ansökan på 50 000 kronor återemitteras för komplettering. 
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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. Det beviljade statsbidraget, 200 000 kronor, för samverkan med pensionärs- och 
frivilliga organisationer för att säkerställa en god vård och omsorg av personer 
med demenssjukdom samt för att motverka ensamhet bland äldre, fördelas enligt 
följande:  
Aktiva Seniorer, 60 000 kronor 
SPF Seniorerna Kongahälla, 23 000 kronor 
SPF Seniorerna Kärna, 12 000 kronor 
SPF Seniorerna Romelanda, 5 000 kronor 

 
2. IK Kongahällas ansökan på 50 000 kronor återemitteras för komplettering. 

__________ 
 

Expedieras till:   
Johan Sjöholm 
Katarina Vallström 

För kännedom till: 
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 § 164/2022 

Information/dialog 

  
Annmari Davidsson, enhetschef bibliotek, och Kajsa Persson, enhetschef, informerar om 
aktuellt inom kultur. 
 
- Bibliotek och allmänkultur 

o Bibliotek 

o Konst 

o Programverksamhet 

o Teater 

o Kulturminnesvård 

o Kultlab 

-  Kulturskolan 

- Konserter i december 

Beslut 

Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  

 
 
 

  



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2022-11-08 
Sida  11 (19) 

 
 

 UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH 
LÄRANDE 

 

Justeras sign 

 

 § 165/2022 

Information från sektorchef 

 
Catharina Bengtsson, verksamhetschef, informerar om organisationsförändringen för 
musikklasserna.  
- Nya elever i musikklassen genom utökad studietid 

o Likadant vid nästa period 

o Utvärdering kommer att ske under våren 

- Information om kränkningsärenden åk 7 – 9 

Lars-Gunnar Hermansson, verksamhetschef, informerar om organisationen på Kullenskolan, 
för närvarande är det en tillförordnad tjänst som rektor och ytterligare en tillförordnad 
verksamhetsledare.  
- Ny rektor påbörjar sin tjänst från 1 december.  

Information sker vidare om: 
- Elevärenden, rektor har erbjudit samtal med vårdnadshavarna.  

o Telefonsamtal och möten är inplanerade. 

- 66A rörande verksamhetsområdet F – 6  

- Sandbackaskolan 

- Marstrand, fritidshem 

- Marstrand, skolsituation 

Amela Filipovic, enhetschef, informerar om lägesbilden på Mimers gymnasium samt 
Munkegärdeskolan. 
 
Dennis Reinhold, sektorchef, informerar om handlingsplan för skollagsändringar.  

Beslut 

Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 166/2022 

Tillsyn/insyn fristående verksamhet 

 
Johanna Embretsén, verksamhetsutvecklare, tillsammans med Monica Carhult Karlsson, 
verksamhetschef, informerar om tillsyn och insyn av de fristående verksamheterna.  

 
- Nya huvudmän 

- Planerad tillsyn 

- Ägar- och ledningsprövningar 

o Avslutade 

o Pågående 

- Samverkansmöte 2022-06-14 

- Kommande samverkansmöte 2022-11-29 

Beslut 

Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 167/2022 

Personalrapportering 

 
Mathias Winterlo, HR-specialist, informerar om aktuell personalrapportering för bildning och 
lärande.  

 
Sjukfrånvaro till och med september, lång respektive kort sjukfrånvaro 
- Bildning och lärande 

- Förskola 

- Grundskola och fritidshem F-6 

- Grundskola 7 – 9 

- Gymnasium 

- Kulturskolan 

- Kompetenscentrum 

Beslut 

Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 168/2022 

Förslag till interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, 
förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR år 2023 
(Dnr KS2022/1975) 

Sammanfattning 

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 2022.  
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 Förslag till interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, 
förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR år 2023 
Bilaga Protokollsutdrag § 409 
Bilaga Ärende 1 - Interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, 
grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR år 2023 

Beslut 

Göteborgsregionens förslag på interkommunal ersättning för förskola, 
pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och 
ISGR kalenderåret 2023 enligt bilaga fastställs. 

__________ 
 
Expedieras till:   
Kajsa Danesjö 

För kännedom till: 
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 § 169/2022 

Interkommunal ersättning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 
år 2023 (Dnr KS2022/1977) 

Sammanfattning 

Arbetet med interkommunal ersättning har utförts på uppdrag av Utbildningschefsnätverket 
genom Gymnasieekonomnätverket bestående av gymnasieekonomer som i samverkan med 
medlemskommunerna arbetat fram ett förslag.  
 
Prislistans syfte är att vara ett av flera verktyg för att stärka det regionala utbudet och 
möjliggöra den fria rörligheten för elever att söka utbildningar inom GR på ett enkelt och 
smidigt sätt. Prislistan bidrar även till att minska den administrativa bördan för respektive 
kommun som IKE medför utan ett reglerat pris. Ytterligare ett syfte är att bidra till 
transparens och erfarenhetsutbyte kring förutsättningarna för ekonomin inom den kommunala 
gymnasieskolan. 
 
Utbildningschefsnätverket och Utbildningsgruppen har godkänt ärendet.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Interkommunal ersättning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan år 
2023 
Bilaga Ärende 2 - Interkommunal ersättning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan år 
2023 
Bilaga Protokollsutdrag § 410 

Beslut 

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

__________ 
 
Expedieras till:   
Kajsa Danesjö 

För kännedom till: 
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 § 170/2022 

Förslag till interkommunal ersättning inom kommunal vuxenutbildning i 
Göteborgsregionen år 2023 (Dnr KS2022/1978) 

Sammanfattning 

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) tar varje år fram ett förslag till interkommunal 
ersättning för kommande år som ska godkännas av varje medlemskommun.  
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 innebär att priserna som tillämpas för nuvarande period, 2022-01-01 – 
2022-12-31, föreslås vara oförändrade under 2023. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Förslag till interkommunal ersättning inom kommunal vuxenutbildning i 
Göteborgsregionen år 2023 
Bilaga Protokollsutdrag § 411 
Bilaga Ärende 3 Interkommunal ersättning inom kommunal vuxenutbildning i GR år 2023 

Beslut 

Följande priser fastställs för kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen 2023:  
 
1. för grundläggande kurser tillämpas ett enhetspris på 55 kronor per poäng.     
Enhetspriset gäller för undervisning som ges både genom klassrumsundervisning och 
genom flexibel undervisning,  
2. för teoretiska gymnasiala kurser tillämpas ett enhetspris på 55 kronor per poäng. 
Enhetspriset gäller för undervisning som ges både genom klassrumsundervisning och 
genom flexibel undervisning,  
3. för grundläggande och gymnasiala distanskurser tillämpas ett enhetspris på 36 
kronor per poäng,  
4. för gymnasiala yrkeskurser och sammanhållna yrkesutbildningar tillämpas bilaterala 
förhandlingar mellan berörda kommuner,  
5. för elever inom Komvux som särskild utbildning tillämpas bilaterala förhandlingar 
mellan berörda kommuner,  
6. 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. 

__________ 
 
Expedieras till:   
Kajsa Danesjö 
För kännedom till: 
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 § 171/2022 

Hyror - Mimers A-hus 

 
Kajsa Danesjö, verksamhetsutvecklare, och Dennis Reinhold, sektorchef, informerar om 
indexuppräkning av hyror på Mimers A-hus. 

Beslut 

Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 172/2022 

Riktlinjer för faktisk lokalhyra till huvudmän inom förskola och skola (Dnr 
KS2022/0789) 

Johanna Rydberg, verksamhetsutvecklare och Dennis Reinhold, sektorchef, informerar om 
arbetet med framtagande av förslag till riktlinjer för faktisk lokalhyra till huvudmän inom 
förskola och skola. 

Beslut 

Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till:  
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§ 173/2022 

Rapporter 

 
Anna Vedin (M) informerar om följande: 
- Kulturkonferensen 

o Ny valberedning utsedd 
- Programråd teknikcollage 
- Idrottskonferensen 

Beslut 

Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  

  




