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Tid

Sammanträdesrum Fästningsholmen, plan 4, stadshuset
Onsdagen den 26 juni klockan 10.00-17.00

Ledamöter

Anna Vedin (M)
Gun-Marie Daun (KD)
Monica Haraldsson (M)
Maria Sparringsjö (S)
Lennart Wennerblom (MP)
Erik Andreasson (V)

Anna Vedin (M)
Ordförande

Ordförande
Vice ordförande

Kajsa Danesjö
Sekreterare

Studiebesök hos föreningar med sommarverksamhet:
Ni möts klockan 10.00 på Yttern för att träffa Ytterby IS, därefter
träffar ni Kungälvs simsällskap klockan 11.00 på utebadet.
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Dagordning
Förslag till beslut
1

Upprop

2

Val av justerare

Utses

3

Tillkommande och utgående ärenden

Fastställs

Information från sektorerna
Ärende 4-6 föredras av Andreas Sjunnesson och
Katarina Vallström klockan 13.00–14.45,
tiden är inklusive kaffe
4

Tema: fritid


-

5

Lokalbehovsanalys
Bidrag och taxor
Anläggningar
Arrangemang
Andra bidrag till föreningar

Information från sektorchef, sektor samhälle
och utveckling



Antecknas

Antecknas

Lägesrapport Sparråshallen
Lägesrapport sommarverksamhet

Ärenden som stannar i utskottet
6

KS2019/0927

Ansökan reklam- och marknadsbidrag
Kungälvs Bangolfklubb - Världsmästerskap i
bangolf

UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH
LÄRANDE

Beslut
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Information från sektorerna
7

Information från sektorchef, sektor bildning
och lärande




Antecknas

Gymnasieorganisation hösten 2019
Rekryteringsläge inför höstterminen
Sommarskolan

Föredragande: Dennis Reinhold
Klockan: 14.45–15.15
8

Ekonomi och uppföljning, sektor bildning och
lärande

Antecknas

Föredragande: Helena Odinge, Kerstin Engelin
Klockan: 15.15–15.30
9

Slutantagning gymnasiet

Antecknas

Föredragande: Johan Lindh
Klockan: 15.30–15.50
Ärenden för dialog
10

KS2019/0042

Uppföljning - Systematiskt kvalitetsarbete läsår
2018/2019 – våg 1: normer, värden och
inflytande

Antecknas

Närvarande: Dennis Reinhold, Catharina Bengtsson
Klockan: 15.50–16.30
11

Inför utdelning av kulturpris och
kulturstipendium 2019

Antecknas

Närvarande: Mariella Sivertstrand
Klockan: 16.30–16.50
12

Övriga frågor

Antecknas

13

Loggbok

Antecknas
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6
Handläggarens namn
Katarina Vallström

2019-06-18

Ansökan reklam- och marknadsbidrag Kungälvs Bangolfklubb Världsmästerskap i bangolf (Dnr KS2019/0927-4)
Sammanfattning
Syftet med marknadsbidraget är att stödja de idrottsliga insatser som ger Kungälvs kommun
ett reklam- och marknadsvärde i Göteborgsregionen och i Sverige. Insatserna kan vara
idrottsliga framgångar, både lag som individuella utövare. Även idrottsarrangemang, tävlingar,
cuper som får genomslag i Göteborgsregionen och i Sverige kan få bidraget. Grundbeloppet
fastställs årligen i förhållande till ekonomiskt utrymme i kommunens budget. 2019 är
grundbeloppet 30 000 kr.
Kungälvs Bangolf har ansökt om reklam- och marknadsbidrag för deras arrangemang
Världsmästerskap i bangolf, som genomförs i Kungälv i juni 2019.
Föreningen anses uppfylla kriterierna för att erhålla Kungälvs kommuns reklam- och
marknadsbidrag. Ansökan inkom från föreningens styrelse.
Förslag till beslut är att Kungälvs Bangolfklubb erhåller 60 000 kronor i reklam- och
marknadsbidrag för sitt arrangemang Världsmästerskap i bangolf 2019.
Juridisk bedömning
Marknadsbidraget betalas ut i enlighet med Kungälvs kommuns riktlinjer ”Riktlinjer för stöd
till fritidsföreningar med barn- och ungdomsverksamhet”, KS2017/1980.
Bakgrund
Krav:
Föreningar som utövar en idrott i den högsta nationella serien kan få marknadsbidraget enligt
följande:
 Ett grundbelopp utbetalas till en idrottsförening i Kungälvs kommun som utövar en
idrott på den högsta nationella seniornivån. Det vill säga iden högsta nationella serien,
senior-SM eller likande (ej junior eller masters/oldboys).
 Ett halvt grundbelopp utbetalas till föreningar, som har klubbnamnet på något sätt
knutet till Kungälvs kommun.
 Ett halvt grundbelopp utbetalas till förening som uppnår medaljplats. Det vill säga
topp tre i serien eller annat jämförbart mästerskap som exempelvis SM.
Begränsningar:
 Idrottsevenemang, tävlingar och cuper bedöms utifrån genomslag, storlek och antal
deltagare. Det ska framgå att hemmaort är Kungälv eller någon annan av kommunens
tätorter.
ADRESS

VERKSAMHETSOMRÅDE LOKALER OCH
ANLÄGGNINGAR

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se

lvs Bangolfklubb - Världsmästerskap i bangolf - KS2019/0927-4 Ansökan reklam- och marknadsbidrag Kungälvs Bangolfklubb - Världsmästerskap i bangolf : Ansökan reklam- och marknadsbidrag Kungälvs Bangolfklubb - Världsmästerskap i bangolf

2(3)




Max 2 grundbelopp utbetalas.
Individuella idrottare som söker bidrag ska tävla för förening verksam inom Kungälvs
kommuns geografiska område. Bidraget betalas ut till den aktives förening.

Verksamhetens bedömning
Den 14-16 juni arrangeras World Adventure Golf Masters på föreningens anläggning
Golfoasen i Kungälv. Föreningen har under flera år haft representanter på samma tävling och
nu äntligen får de ta emot världseliten på hemmaplan. Tävlingen arrangeras av Kungälvs
Bangolfklubb i tätt samarbete med Svenska Bangolfförbundet.
Tävlingen utförs i fyrmannalag samt individuell tävling och pågår mellan den 14 – 16 juni.
Förhoppningen är att Sverige skall nå topplaceringar i flera klasser och framförallt utmana om
de ädlaste valörerna i lagtävlingarna. Sverige kommer att representeras av tre lag.
Föreningen tror på cirka 100 tävlande som kommer att delta i WAGM.
Verksamheten bedömer att detta är en stor chans för Kungälv att marknadsföra sig som stad.
Föreningen har avtal med Fars Hatt och de flesta deltagarna och publik kommer att bo på
hotellet. Deltagare kommer att besöka och nyttja restauranger och affärer och detta är ett fint
och välarrangerat arrangemang.
Verksamheten bedömer att detta är ett viktigt arrangemang för Kungälv och föreslår att
Kungälvs Bangolfklubb erhåller fullt reklam- och marknadsbidrag (60 000kr) för World
Adventure Golf Masters 2019.
Bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål och relevanta styrdokument
Ärendet går i linje med kommunfullmäktiges tredje strategiska mål att ge möjligheter till en aktiv
fritid för alla åldrar men också det femte målet att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende
för kommunen. Ett fungerande föreningsliv är en del i kommunens attraktivitet.
Bedömning utifrån ett barnperspektiv
Idrottsrörelsen skall utgå från barnperspektivet och följa FN:s barnkonvention om barnets
rättigheter.
Bedömning utifrån ett jämlikhetsperspektiv
Arrangemanget välkomnar alla.
Teknisk bedömning/genomförandeplan
Reklam- och marknadsbidraget till Kungälvs Bangolfklubb arrangemang World Adventure
Golf Masters betalas ut efter beslut i utskottet för bildning och lärande.

Ekonomisk bedömning
Stödet ryms inom befintlig budget.

lvs Bangolfklubb - Världsmästerskap i bangolf - KS2019/0927-4 Ansökan reklam- och marknadsbidrag Kungälvs Bangolfklubb - Världsmästerskap i bangolf : Ansökan reklam- och marknadsbidrag Kungälvs Bangolfklubb - Världsmästerskap i bangolf

3(3)

Förslag till beslut
Kungälvs Bangolfklubb erhåller 60 000 kronor i reklam- och marknadsbidrag för sitt
arrangemang Världsmästerskap i bangolf 2019.

Andreas Sjunnesson
Verksamhetschef Lokaler och anläggningar
Expedieras till:

För kännedom till:

Katarina Vallstörm

Anders Holm
Sektorchef Samhälle och utveckling
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§ 30/2019

Systematiskt kvalitetsarbete läsår 2018/2019 – normer, värden och
inflytande (Dnr KS2019/0042)
Skollagen ställer krav på att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla
utbildningen (Skollagen 4 kap. § 3). I Kungälvs kommun följs kvaliteten i verksamheten upp
vid tre tillfällen under läsåret. Denna rapport är den första och fokuserar på ”normer, värden
och inflytande”. Rapporten skickas till ledamöterna och information om rapporten antecknas i
protokollet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Systematiskt kvalitetsarbete läsår 2018/2019 – normer, värden och inflytande
2019-01-10
Bilaga Systematiskt kvalitetsarbete 18-19 - Rapport 1, Normer, värden och inflytande 2019-0110
Bilaga Protokollsutdrag - Utskottet för Bildning och lärande - 23 januari 2019 2019-01-10
Protokollsutdrag - Systematiskt kvalitetsarbete läsår 2018/2019 – normer, värden och
inflytande - Utskottet för Bildning och lärande
Yrkanden
Miguel Odhner (S): Utskottet för bildning och lärande ges i uppdrag att med utgångspunkt
från kommunstyrelsens resultatmål att ”Alla barn och elever vistas i en trygg och säker
pedagogisk miljö följa upp rapporten ”normer, värden och inflytande” och föra en
kontinuerlig dialog med professionen hur målet ska kunna nås. Utskottet återrapporterar till
styrelsen i juni.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta
yrkandet.
Omröstning begärs inte.
Beslut
1. Informationen antecknas till protokollet.
2. Utskottet för bildning och lärande ges i uppdrag att med utgångspunkt från
kommunstyrelsens resultatmål att ”Alla barn och elever vistas i en trygg och
säker pedagogisk miljö följa upp rapporten ”normer, värden och inflytande”
och föra en kontinuerlig dialog med professionen hur målet ska kunna nås.
Utskottet återrapporterar till styrelsen i juni.
__________
Expedieras till: Dennis Reinhold, Jonatan Bengtsson, Nina Silverblad, Amela Filipovic, Cristine Lysell, Cathrine Bengtsson
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