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Kallelse
Sammanträdesdatum

2020-12-09

Plats
Tid

Sammanträdesrum Hamnen, plan 3, stadshuset
Onsdagen den 9 december kl 10:00-17:00

Ledamöter

Anna Vedin (M)
Gun-Marie Daun (KD)
Monica Haraldsson (M)
Erik Andreasson (V)
William Hult (S)
Lottie Lord (MP)

Anna Vedin (M)
Ordförande

Ordförande
Vice ordförande

Oskar Engdahl
Sekreterare

ADRESS

UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH LÄRANDE

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00 vx
0303-132 17
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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Kallelse
Sammanträdesdatum

2020-12-09

Dagordning
Förslag till beslut
1

Upprop

2

Val av justerare

Utses

3

Tillkommande och utgående ärenden

Fastställs

Ärenden som stannar i utskottet
Ärende 4 - 5 föredragande Lena Arnfelt.
Klockan 10:05 – 10:30
4

KS2020/1878-1

Revidering IoP Hela Människan

Enligt förvaltningen
Beslut

5

KS2020/1725-2

Stöd till Kungälvs orienteringsklubb, hittaut.nu
2021

Enligt förvaltningen
Beslut

Information från sektorerna
6

Information från sektorchef - Samhälle och
utveckling
x

Nulägesinformation idrott och
föreningslivet covid-19

x

Rapport av enkät

Antecknas

Skriftlig information
Föredragande Katarina Vallström
Klockan: 10:30 – 10:45
Ärende 7 – 8 föredragande Katarina Vallström
Klockan 10:45 – 11:00
7

KS2020/1883-1

Information om fyllnadsutbetalning LOK-stöd

Antecknas

Ärenden som stannar i utskottet
8

KS2020/1896-1

Marknadsbidrag 2020 - Kungälvs bangolfklubb

UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH
LÄRANDE

Enligt förvaltningen
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Kallelse
Sammanträdesdatum

2020-12-09

Beslut
Paus 5 min
Ärenden för dialog
9

Dialog med SISU

Antecknas

Klockan: 11:05-11:30
Information från sektorerna
10

Öppna jämförelser

Antecknas

Föredragande Jonatan Bengtsson /Nina Silfverblad
Klockan 11:30 – 12:00

Lunch 12:00-13:00

11

Information från sektorchef - Sektor bildning
och lärande
x

Antecknas

Covid-19
Nuläge – alla enheter
Effekter covid-19
Distansundervisning

Föredragande Dennis Reinhold
Klockan 13:00-13:40
12

Lokaler
Föredragande Johan Von Brömsen och Lars Gunnar
Hermansson
Klockan 13:40-14:00

13

Ekonomi
x

Oktoberprognos

Föredragande Kerstin Engelin och Helena Odinge
UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH
LÄRANDE

Antecknas
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Sammanträdesdatum

2020-12-09

Klockan 14:00-14:20
14

Måluppföljning
x

Antecknas

Redovisning Problematisk frånvaro

Föredragande Anni Nicklasson och Catharina
Bengtsson
Klockan 14:20 – 15:05
Kaffe 15 min
15

Status på uppdrag
x

Antecknas

Uppdraget stärk och utveckla
samarbetet mellan skola och näringsliv

Föredragande Jessica Waller och Dennis Reinhold
Klockan: 15:20 – 15:40
16

Personalrapportering
Paus 5 min
Övrigt

17

Rapporter
x

Programråd
Handels och
administrationsprogrammet

x
18

Idrottsrådet

Övriga frågor

UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH
LÄRANDE

Antecknas
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Reviderad överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap:

Hela Människan Kungälv
Januari 2021-01-01 till 2022-12-31
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Bakgrund
Kungälvs kommun (KS2017/0307) har antagit en riktlinje för Idéburet offentligt partnerskap
(IOP). Samverkansformen Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är ett koncept för
samhällsutveckling, som utarbetats av Forum för Frivilligt Socialt Arbete.
Enligt riktlinjen kan avtal ingås med idéburna organisationer, föreningar, kooperativ, sociala
företag eller liknande, som:
x
x

Bedrivs utan vinstsyfte.
Inte ha ekonomiska drivkrafter.

I bedömningen kring att ingå IOP idéburna organisationer, beaktar Kungälvs kommun utifrån
antagen riktlinje, följande kriterier:
x
x
x
x

Visat intresse för att ingå ett partnerskap med kommunen.
Organisationer som driver, vill driva en verksamhet som bedöms bidra till att öka den
sociala hållbarheten och minska utanförskapet i kommunen.
Organisationer som har ett nära samarbete med kommunen.
Organisationer som driver ett långsiktigt arbete.

Avtalspartner
Detta Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är inrättat mellan:
Kungälvs kommun
Organisationsnummer: 212000 - 1371
Hela Människan Kungälv
Organisationsnummer: 80 24 46-3559

Avtalet form och utgångspunkt
Avtalet avser samverkan mellan Kungälvs kommun och Hela Människan Kungälv, när det gäller
stödverksamhet för personer med samt insatser för socialt utsatta person, ofta med
missbruksproblematik och/eller psykisk problematik.

Målgrupp och Syfte
Ibland hamnar vi i situationer som vi kanske trodde var omöjliga för oss att hamna i. Ensamhet,
utanförskap, missbruk, psykisk ohälsa, ekonomisk kris eller annat svårt kan prägla våra liv. När vi
är där blir det många gånger svårt att hitta gemenskaper där vi känner oss välkomna och trygga.
Det blir så lätt vi och dom andra. Vi som misslyckats och dom som det går så bra för eller vi som
har det bra och de andra som hamnat utanför.
Hela Människan Kungälv är en allmännyttig ideell förening med uppdraget att arbete för och
tillsammans med människor i utsatta livssituationer.

4 Revidering IoP Hela Människan - KS2020/1878-1 Revidering IoP Hela Människan : Överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap Hela Människan

Enligt stadgarna för förening ska Hela Människan Kungälv verka för sitt ändamål genom:
x diakonal mobilisering, handling och opinionsbildning
x att ägna uppmärksamhet åt och motverka förhållanden i samhället vilka leder till och
förstärker mänsklig utsatthet.

Åtagande
Hela Människan Kungälv åtagande:
x Erbjuda öppen lokal i Kungälvs kommun för gemenskap inom ramen för vår målgrupp.
x Erbjuda frukost och lunch flera dagar i veckan.
x Erbjuda samtalsmöjligheter för personer i svårigheter
x Erbjuda matkassar i möjligaste mån till behövande.
Kungälvs kommun åtagande:
x
x
x

Kungälvs kommun bjuder in Hela Människan Kungälv till nätverksträffar (ex. Nätverk
Komarken, Trygg i Kungälv och Samhällskontraktet) samt sammankallar till
uppföljningsmöten.
Kungälvs kommun åtar sig att bjuda in Hela Människan Kungälv på olika
utbildningsinsatser och föreläsningar.
Kungälvs kommun åtar sig att bjuda in Hela Människan Kungälv utställare vid lämpliga
utåtriktade insatser.

Partners inbördes relation
Undertecknade parter i detta avtal betraktas som självständiga och jämbördiga aktörer. Varje
parts integritet och oberoende ska respekteras. Parterna ansvarar var för sig för sin insats i arbetet
och varje parts särart och mervärde ses som en tillgång för partnerskapet.

Organisation och innehåll
Hela Människan Kungälv är en ideell förening, med ett samarbete mellan Equmeniakyrkan,
Pingstkyrkan, Svenska kyrkan i Kungälv/Ytterby, Kungälvs kommun och Stiftelsen
Kungälvsbostäder. Föreningen startades under 2009 efter det att kyrkorna och Kungälvs
kommuns socialtjänst kom överens om att driva ”Kontakten”, tidigare LP-kontakten, vidare.
Kungälvs kommun finns representerad i Hela Människan Kungälvs styrelse. Sedan 2016 ingår i
Hela Människan Kungälv i riksorganisationen Hela människan Sverige, en paraplyorganisation
som består av ett 65-tal föreningar som driver socialt arbete på kristen grund. Hela människan
Sverige är medlem i Forum, en intresseorganisation för idéburna organisationer med social
inriktning.
Hela Människan Kungälv leds av en föreståndare som är anställd av Kungälv-Ytterby församling.
Föreningen har successivt fått ökat stöd från kommunen vid fördelningen av föreningsbidraget.
Föreningen har sedan 2017 ingått i ett idéburet offentligt partnerskap med Kungälvs kommun.
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”Kontakten” är en verksamhet som har öppet måndag, onsdag och fredag mellan 09.00 och
13.00. Där finns det möjlighet att få frukost med kaffe och smörgås samt en näringsrik lunch.
Kontakten har även lördagsöppet och öppet för kvällsmöte/fika måndagar 19 - 21. Ett stort antal
människor besöker Kontakten och verksamheten räknar i snitt 35 gäster/öppet tillfälle.
Verksamheten håller också kontakt och söker upp personer som av någon anledning själva inte
kan ta sig till Kontakten. Till verksamheten söker sig personer för gemenskap, ofta personer med
missbruksproblem och/eller psykiska problem.
Verksamheten har funnits i Kungälv i många år och har ett mycket gott rykte och stort stöd från
närsamhället. Kungälvsbostäder upplåter lokalerna. Flera företag ger också stöd till verksamheten.

Uppföljning och planering
För planering och uppföljning ansvarar styrelsen för Hela Människan Kungälv. Genom den
styrelseplats som Kungälvs kommun har ges insyn i verksamheten och möjlighet till avstämning
att arbetet drivs enligt intentionerna i avtalet. Varje år hålls årsmöte där styrelseledamöterna väljs
och där redovisas också verksamhetsberättelse och budget för nästkommande år beslutas.
Prioriterat vid uppföljning är återkoppling kring effekten av föreningens verksamhet för
Kungälvs kommun och dess medborgare.

Period för avtalet
Överenskommelse om partnerskap avser perioden 2021-01-01 – 2022-12-31. Ställningstagande
till förlängning eller omförhandling ska skriftligen tas 6 månader innan överenskommelsen
upphör.

Ekonomi
Hela Människan Kungälv erhåller ett verksamhetsstöd med 310 tkr per år från Kungälvs
kommun.

Omförhandling och rätt att lämna projektet
Alla partner kan påkalla omförhandling av bestämmelser i detta avtal. Om betydande avvikelser
från verksamhetsplan och budget sker ska parterna innan förändringar genomförs föra en dialog
och på rätt nivå godkänna förändringarna. Om samverkansparterna inte kommer överens upphör
projektet.
Om någon av partnerna inte uppfyller villkoren för överenskommelsen eller brister i sina
åtagande, eller det råder väsentligt förändrade omständigheter så ska båda samverkansparter föra
en dialog om huruvida avtalet kan fortsätta.
Respektive samverkanspart har rätt att lämna projektet, om den andra parten inte fullföljer sina
åtagande och rättelser inte sker utan dröjsmål. Vid händelser av att avtalet upphör kan Hela
Människan Kungälv
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bli återbetalningsskyldig för delar eller hela av kommunen utbetalt bidrag innevarande år, om
Hela Människan Kungälv brutit mot avtalet.
Om tvist uppstår ska dessa i första hand lösas genom dialog mellan samverkansparterna.

Underskrift
Hela Människan Kungälv
Thomas Claesson, ordförande
2020-12-02 Kungälv

Sektorchef Lena Arnfelt
Trygghet och Stöd Kungälvs kommun
2020-12-02 Kungälv
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Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Katarina Vallström

1(3)

2020-12-02

Stöd till Kungälvs orienteringsklubb, hittaut.nu 2021 (Dnr KS2020/1725-2)
Sammanfattning
Kungälvs orienteringsklubb har ansökt om stöd hos Kungälvs kommun för att även 2021
genomföra aktiviteten 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 2021.
Juridisk bedömning
Kommunala bidrag till det ideella föreningslivet reglerar ytterst sällan i speciallagstiftning. Av
betydelse för de ideella föreningarna är således i princip bara de allmänna reglerna i
kommunallagen. Kommunal lagens allmänna regler bör således beaktas och bland dessa
särskilt:
x Allmänintresset
x Lokaliseringsprincipen
x Den kommunala proportionalitetsprincipen
x Förbudet mot understöd åt näringsidkare
Bakgrund
Kungälvs orienteringsklubb har inkommit med ansökan om stöd för att genomföra projektet
hittaut.nu 2021. Föreningen har redan genomfört aktiviteten under flera år och 2020 blev det
på grund av pågående pandemi covid-19 en enorm succé när människor träffades utomhus
och gjorde aktiviteter tillsammans.
Hittaut.nu ägs och drivs av Svenska Orienteringsförbundet och arrangeras av lokala
orienteringsklubbarna runt om i landet, här av Kungälvs Orienteringsklubb.
Projektet lockar tusentals deltagare att ge sig ut i naturen och leta så kallade checkpoints.
Kungälvs orienteringsklubb skapar kartan, som levereras dels i brevlådor hos invånare och
även på serviceställen runt om i kommunen, som exempelvis biblioteket, Kotten och
kundcenter på Stadshuset.
Fakta 2020 hittaut.nu Sverige:
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
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Orter i Sverige: 59
Deltagare: 98 756
Registreringar/checkpoints: 4 907 065
Kilometer: 9 814 130 km
Utöver dessa är alla papperskartor och checkpoints som inte är registrerade.
Kungälvs Orienteringsklubb ansvarar för att trycka karta och även för att sätta ut kontrollerna
och underhåll av dessa under perioden. Checkpointsen finns till för allmänheten mellan april
och oktober.
Hittaut.nu har fungerat som en social aktivitet som alla kan genomföra. Aktiviteten har varit
otroligt viktigt under pågående pandemi i en tid när det varit svårt att träffas på vanliga
mötesplatser. Hittaut.nu innebär kommuninvånare kommer in på nya platser, hemestrar i sin
egen kommun och har möjlighet att umgås trots restriktioner. Två av tre deltagare uppger att
de motionerar mycket eller mer, tack vare hittaut.se. Medeldeltagaren har i snitt varit ute 11
gånger, 90 minuter per gång.
Verksamhetens bedömning
Kungälvs orienteringsklubb bildades 1958 och är en breddkubb inom orientering. Föreningen
äger en föreningslokal vid motionscentralen och har verksamhet från unga barn och för resten
av livet.
Hittaut.nu har varit en framgångssaga för föreningen och lockar fler och fler människor till
naturen. Kommunen bidrar med stöd till föreningen för att trycka upp kartorna och får i
utbyte kommunloggan med på kartan. Dessutom finns kartorna att hämta upp på flertalet
ställen i våra kommunala verksamheter, exempelvis biblioteken och kundcenter i Stadshuset.
Kartor skickas även ut efter förfrågan till skolklasser.
Stödet från Kungälvs kommun innebär att föreningen kan fortsätta med sitt hälsoprojekt
hittaut.nu.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Stödet till Kungälvs orienteringsklubb bedöms som särskilt relevant utifrån följande strategiska
mål:
x Att ge möjlighet till en aktiv fritid för alla åldrar
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Stödet och dess koppling till folkhälsa samt föreningsliv och folkrörelse svarar upp mot
Agenda 2030:
Mål 10 är att minska ojämlikheten inom och mellan länder.
Rättvis tillgång till hälsoservice och till förhållanden som främjar en god hälsa främjar god
livskvalitet och möjligheter till försörjning, även för människor med begränsade resurser.
10.2
Till 2030 möjliggöra och verka för att alla människor, oavsett ålder, kön,
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funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning,
blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Bedömning görs bland annat utifrån följande styrdokument:
x Social översiktsplan – plan kring ökat innanförskap 2027, KS2019/1500
x Handlingsplan Folkhälsa och social hållbarhet 2021, KS2020/1209
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Hittaut.nu fyller en viktig funktion för folkhälsan och är till för alla, oavsett ålder. Det är
lättillgängligt, skapar aktivitet och ökar folkhälsa i form av motion och nya upplevelser.
Dessutom reser inbitna ”hittautare” runt och besöker flera olika kommuner vilket i sin tur
gynnar besöksnäringen och handeln i hela kommunen.
Ekonomisk bedömning
Stödet belastar budget för folkhälsa och ryms inom befintlig budget.
Förslag till beslut
Kungälvs orienteringsklubb erhåller 40 000 kronor i stöd för att fortsätta
genomföra hälsoprojektet hittaut.nu 2021.

Lena Arnfelt
Sektorchef trygghet och stöd
Expedieras till:

Katarina Vallström
Johan Sjöholm
Kungälvs orienteringsklubb

För kännedom till:

Lena Arnfelt
Haleh Lindqvist

Haleh Lindqvist
Kommundirektör
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Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Katarina Vallström

1(3)
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Marknadsbidrag 2020 - Kungälvs bangolfklubb (Dnr KS2020/1896-1)
Sammanfattning
Syftet med marknadsbidraget är att stödja de idrottsliga insatser som ger Kungälvs kommun
ett marknadsvärde i Göteborgsregionen och i Sverige. Insatserna kan vara idrottsliga
framgångar, både lag som individuella utövare. Även idrottsarrangemang, tävlingar och cuper
som får genomslag i regionen eller i Sverige kan få bidraget.
Grundbeloppet fastställs årligen i förhållande till ekonomiskt utrymme i kommunens budget.
2020 är grundbeloppet 20 000 kronor. 2020 har förvaltningen 360 000 kronor i avsatt budget
för marknadsföring.
Kungälvs bangolfklubb har ansökt om marknadsbidrag för sina sportsliga framgångar 2020.
Förslag till beslut:
Kungälvs bangolfklubb erhåller 30 000 i marknadsbidrag 2020.
Juridisk bedömning
Marknadsbidraget betalas ut i enlighet med Kungälvs kommuns styrdokument ”Riktlinjer för
stöd till fritidsföreningar med barn- och ungdomsverksamhet”, KS2017/1980.
Kommunala bidrag till det ideella föreningslivet reglerar ytterst sällan i speciallagstiftning. Av
betydelse för de ideella föreningarna är således i princip de allmänna reglerna i
kommunallagen.
Kommunallagens allmänna regler bör således beaktas och bland dessa särskilt:
- allmänintresset
- Lokaliseringsprincipen
- den kommunala proportionsprincipen och
- förbudet mot näringsstöd åt näringsidkare
Marknadsbidraget bedöms i sin nuvarande konstruktion med kommunallagens skrivningar.
Bakgrund
För att erhålla marknadsbidrag har kommunen fastställda krav som föreningen behöver
uppfylla:
1) Ett grundbelopp utbetalas till idrottsförening i Kungälvs kommun som utövar en idrott på
högsta nationella nivå.
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
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2) Ett halvt grundbelopp utbetalas till förening som har klubbnamnet på något sätt knutet till
Kungälvs kommun.
3) Ett halvt grundbelopp utbetalas till förening som uppnår medaljplats, det vill säga topp tre i
serier eller annat jämförbart mästerskap, som exempelvis SM.
Idrottsarrangemang, tävlingar och cuper bedöms utifrån genomslag, storlek och antal
deltagare. Det ska framgå att hemmaort är Kungälv eller någon annan av kommunens tätorter.
Maximalt två (2) grundbelopp utbetalas: 40 000 kr (2020).
Verksamhetens bedömning
Föreningen Kungälvs bangolfklubb har funnits sedan 1974 och har 63 medlemmar. Svenska
bangolfförbundet har cirka 6 000 medlemmar och av dessa är cirka 1 500 aktiva.
Sommaren 2017 öppnade föreningar deras nya anläggning, med tillhörande klub-byggnad
framför Oasen is- och simhall, som även är en mycket populär anläggning för medborgare
och besökare i kommunen.
2019 arrangerade föreningen ett mycket lyckat VM i äventyrsgolf.
Föreningen spelade säsongen 2020 i den högsta nationella serien, och föreningens klubbnamn
är knutet till Kungälvs kommun vilket gör att förvaltningen bedömer att föreningen
kvalificerar sig för att erhålla 1,5 grundbelopp, totalt 30 000 kronor.
Föreningen uppnådde ingen medaljplats 2020.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Föreningsbidrag har direkt koppling till KS resultatmål fler barn och unga deltar i ett rikt och
varierat kultur- och fritidsliv där markandsbidraget gör det möjligt för föreningen att fortsätta
utvecklas och att spela i den högsta nationella serien i bangolf.
En god och jämlik hälsa, social trygghet och integration ställer krav på att det finns goda
möjligheter till fritidsaktiviteter i kommunen. Ett fungerande föreningsliv en del av
demokratiarbetet, kommunens attraktivitet och möjlighet för att fler medborgare ska kunna
delta och känna gemenskap genom fritidsaktivitet.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Marknadsbidraget och dess kopplingar till idrottsliga arrangemang och fina resultat som
genererar fysisk aktivitet och folkhälsa samt föreningsliv och folkrörelser svarar upp mot
Agenda 2030.
Mål 10 är att minska ojämlikheten mellan och inom länder. Föreningsbidrag och dess
koppling till aktivitet och folkhälsa samt föreningsliv och folkrörelse svarar upp mot Agenda
2030:
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Mål 10 är att minska ojämlikheten inom och mellan länder.
Rättvis tillgång till hälsoservice och till förhållanden som främjar en god hälsa främjar god
livskvalitet och möjligheter till försörjning, även för människor med begränsade resurser.
10.2
Till 2030 möjliggöra och verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning,
ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade i det
sociala, ekonomiska och politiska livet.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Marknadsbidraget handläggs och bedöms utifrån styrdokumentet ”Riktlinjer för stöd till
fritidsföreningar för barn- och ungdomsverksamhet”, KS2017/1980. Riktlinjerna skapar en
tydlighet och en enkelhet för såväl förvaltningens tjänstemän som för föreningarna.
Styrdokumentet gör en samlad bild av vilka föreningsbidrag som finns att söka.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Våra ideella föreningar i Kungälv tar ett stort medborgaransvar. Stödet skall underlätta att
föreningarna kan fortsätta med arrangemang, aktiviteter och utveckling.
Föreningen äger och driver en mycket omtyckt och välbesökt äventyrsgolfbana som både unga
och gamla träffas kring och det sociala innanförskapet stärks.

Ekonomisk bedömning
Grundbeloppet fastställs årligen i förhållande till ekonomiskt utrymme i budget för
föreningsbidrag.
2020 är grundbeloppet för marknadsbidrag 20 000 kronor.
Förvaltningen har 2020 360 000 kronor i avsatt budget för marknadsbidrag.
Stödet till Kungälvs bangolfklubb ryms inom befintlig budget.
Förslag till beslut
Kungälvs bangolfklubb erhåller 30 000 kronor i marknadsbidrag för 2020.

Mikael Ahlgren
Verksamhetchef lokaler och anläggningar
Expedieras till:

Katarina Vallström
Kungälvs bangolfklubb

För kännedom till:

Mikael Ahlgren, Anders Holm

Anders Holm
Sektorchef samhälle och utveckling

