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Kallelse
Sammanträdesdatum

2021-05-12

Plats
Tid

Stadshuset, plan 3 Hamnen (Distans)
Onsdagen den 12 maj klockan 09:00-17:00

Ledamöter

Anna Vedin (M)
Gun-Marie Daun (KD)
Monica Haraldsson (M)
William Hult (S)
Lottie Lord (MP)
Erik Andreasson (V)
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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Dagordning
Förslag till beslut
1

Upprop

2

Val av justerare

Utses

3

Tillkommande och utgående ärenden

fastställs

Ärenden som stannar i utskottet
Ärende 4 – 22 föredras klockan: 09:05 – 09:55
Föredragande Katarina Vallström
4

KS2020/1778-2

Driftbidrag 2021: Kungälvs självförsvarsklubb
Chikara

5

KS2020/1792-2

Driftbidrag 2021: Marstrands Segelsällskap MSS Beslut

6

KS2020/1794-2

Driftbidrag 2021: IFK Kungälv

Beslut

7

KS2020/1880-2

Driftbidrag 2021: Ytterby IS

Beslut

8

KS2020/1884-2

Driftbidrag 2021: Kungälvs fotbollsflickor

Beslut

9

KS2020/1891-2

Driftbidrag 2021: Kongahälla Ridsällskap

Beslut

10

KS2020/1895-2

Driftbidrag 2021: Kareby IS

Beslut

11

KS2020/1902-3

Driftbidrag 2021: Kungälvs kanotklubb

Beslut

12

KS2020/1937-3

Driftbidrag 2021: Kungälvs Roddklubb

Beslut

13

KS2020/1941-2

Driftbidrag 2021: IK Kongahälla

Beslut

14

KS2020/1943-3

Driftbidrag 2021: Kungälvs orienteringsklubb

Beslut

15

KS2020/1946-2

Driftbidrag 2021: Romelanda
Ungdomsförening

Beslut

16

KS2020/1948-2

Driftbidrag 2021: Kungälv Kyokushin karate

Beslut

UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH
LÄRANDE

Beslut
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17

KS2020/1949-2

Driftbidrag 2021: Kungälvs tennisklubb

Beslut

18

KS2020/2035-2

Driftbidrag 2021: Kode IF

Beslut

19

KS2021/0115-2

Kultur- och fritidsfrämjande stöd 2021:
Kungälvs folkets hus och park

Beslut

20

KS2021/0207-2

Kultur- och fritidsfrämjande stöd 2021:
Kungälvs Teaterförening

Beslut

21

KS2021/0215-2

Kultur- och fritidsfrämjande stöd 2021:
Kungälvs Musikkår

Beslut

22

KS2021/0508-2

Kultur- och fritidsfrämjande stöd 2021:
Nordiska Folkhögskolan

Beslut

Ärende 23 föredras klockan 09:55 – 10:10
Föredragande Lena Arnfelt, Johan Sjöholm och
Katarina Vallström
23

KS2021/0101-2

Sociala föreningsbidrag 2021: FC Komarken

Beslut

Paus 5 minuter
Information från sektorerna
Ärende 24 föredras klockan 10:15 – 11:00
Föredragande Anders Holm
24

Information från sektorchef, sektor samhälle
och utveckling

Antecknas

Information från sektorerna
Ärende 25 föredras klockan 11:00 – 11:40
Föredragande Dennis Reinhold
25

Information från sektorchef - sektor bildning
och lärande
-

Lägesavstämning kompensatoriska
åtgärder

-

Information om arbetet med

UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH
LÄRANDE

Antecknas
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närvaroteamet
-

Information risk och konsekvensanalys
- lönerevision 2021

Ärende 26 föredras klockan 11:40 – 12:00
Föredragande Catharina Bengtsson & Johan Sjöholm
26

Information - Plan för drogförebyggande arbete Antecknas
inom skolan

Lunch 12:00 – 13:00
Information från sektorerna
Ärende 27 - 28 föredras klockan 13:00 – 13:40
Föredragande Ingrid Karlsson, Helena Odinge, Kerstin
Engelin och Jonatan Bengtsson
Ärende 28 Föredragande Monica Carhult Karlsson &
Johan Von Brömsen
27

Ekonomi
-

28

Antecknas

Information och dialog Resursfördelningsmodell

Information om volymer – fokus förskola

Antecknas

Paus 10 min
Ärende 29 – 30 föredras klockan: 13:50 – 14:20
Föredragande Amela Filipovic
29

Information - Preliminärantagning gymnasiet
2021

Antecknas

30

Information - Programutbud gymnasiet

Antecknas

Ärende 31 föredras klockan 14:20 – 14:35
Föredragande Andreas Persson
31

Juridiken gällande retroaktiv utbetalning av
grundbelopp

UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH
LÄRANDE

Antecknas
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Ärenden som stannar i utskottet
Ärende 32 föredras klockan: 14:35 – 14:40
Föredragande Johan Von Brömsen
32

KS2021/0744-2

Bidrag till Ung Företagsamhet 2021

Beslut

Ärende 33 föredras klockan: 14:40 – 14:45
Föredragande Matilda Skön
33

KS2021/0797-1

Ungdomskulturstipendium 2021

Beslut

Ärende 34 föredras klockan: 14:45 – 15:00
Föredragande Nina Silfverblad
34

KS2020/0787-7

Kommunens svar till Skolinspektionen

Beslut

Paus 10 min
Ärenden för dialog
Ärende 35 föredras klockan: 15:10 – 15:50
Föredragande Nina Silfverblad, Lars-Gunnar
Hermansson & Catharina Bengtsson
35

Betygsresultat HT-20 grundskola

Antecknas

Övriga frågor
36

Övriga frågor

Antecknas

Rapporter
Paus 10 min
Ärenden som stannar i utskottet
Ärende 37 föredras klockan 16:00 – 17:00
Föredragande Nina Silfverblad och Johan Sjöholm
37

Presentation och dialog om LUPP 2020

UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH
LÄRANDE

Antecknas
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-

Utskottet önskar att identifiera långsiktiga
mål utifrån luppens resultat

UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH
LÄRANDE
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Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Katarina Vallström

1(4)

2021-05-05

Driftbidrag 2021: Kungälvs självförsvarsklubb Chikara (Dnr KS2020/17782)
Sammanfattning
Kungälvs kommun fördelar årligen driftbidrag till föreningar med barn- och
ungdomsverksamhet. 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. Det kommunala föreningsstödet avses endast täcka en del
av föreningens kostnader.
Kostnaderna som föreningen redovisare är för verksamhetsåret 2019.
Total budget för bidraget att fördela: 1 400 000 kronor.
Kungälvs självförsvarsklubb Chikara är en förening med 119 medlemmar, av dessa är 119
mellan 7–20 år och av dessa är 31 flickor och 41 pojkar.
Föreningen har ansökt om 166 545 kronor.
Förslag till beslut:
Kungälvs självförsvarsklubb Chikara erhåller 79 941 kronor i driftbidrag 2021.

Juridisk bedömning
Driftbidraget är ett kommunalt föreningsbidrag och bedöms utgöra en
kommunal angelägenhet enligt kommunallagen.
Kommunala bidrag till det ideella föreningslivet regleras ytterst sällan i speciallagstiftning. Av
betydelse för de ideella föreningarna är således i princip bara de allmänna reglerna i
kommunallagen.
Kommunallagens allmänna regler bör således beaktas och bland dessa särskilt:
- allmänintresset,
- lokaliseringsprincipen,
- den kommunala proportionalitetsprincipen och
- förbudet mot understöd åt näringsidkare.

Bakgrund
Idrottsföreningar som bedriver ungdomsverksamhet kan få stöd för faktiska driftskostnader
kopplade till föreningens lokaler, anläggning eller verksamhetens genomförande.
- Hyra, arrende
- Ränta avseende lån
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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- Värme, elektricitet
- Renhållning, sotning, vatten och avlopp
- Fastighetsförsäkring
- Vägavgift
- Bredband
- Taxa anläggning i annan kommun.
- Kostnad för följebåt
Bidragsberättigade föreningar kategoriseras i tre grupper:
1. Föreningar som bedriver huvuddelen av sin verksamhet i egen anläggning
2. Föreningar som bedriver huvuddelen av sin verksamhet utan anläggning (exempelvis
vattensporter som rodd, kanot eller segling)
3. Föreningar som bedriver huvuddelen av sin verksamhet vid kommunal anläggning.
Krav:
- Föreningen ska vara klassificerad som ungdomsverksamhet vilket innebär att föreningen
Ska ha en huvudsaklig inriktning på åldersgruppen 7–20 år
- Föreningen ska äga alternativt hyra fastigheten/anläggningen med ett hyreskontrakt på
minst ett år. Endast lokalyta exklusiv för verksamheten är bidragsgrundande.
- Fastigheten/anläggningen ska vara geografiskt placerad i Kungälvs kommun.
- Lokalen måste uppfylla myndighetskrav vad gäller exempelvis bygglov, brandsäkerhet och
försäkring.
- Kommunen har rätt att dra in hela eller delar av bidraget om lokalen/anläggningen inte sköts
eller används på ett för kommunen godtagbart sätt.
Förening som bedriver huvuddelen av sin verksamhet i egen anläggning eller utanför
anläggning (kategori 1 och 2) kan maximalt få 50% av sökt bidragssumma. Förening som
bedriver huvuddelen av sin verksamhet i kommunal anläggning eller utanför anläggning
(kategori 3) kan maximalt få 30% av sökt bidragssumma.
- Stödet omfattar eller avser inte att vara ett stöd till investeringar av olika slag.
- Stöd ges inte för lokaler hyrda i andra hand eller då privatpersoner står för
hyreskontraktet.
-Föreningslokaler som byggts med hjälp av ekonomisk eller annat kommunalt stöd
kommer att prövas särskilt och behandlas med stor restriktivitet.
- Stödet kan inte sökas för hyreskostnader eller liknande i redan kommunalt
subventionerade lokaler.
- Timtaxa i kommunens lokaler är inte berättigad till stöd.

Verksamhetens bedömning
Kungälvs självförsvarsklubb Chikara, finns i Kungälv och är en självförsvarsklubb med totalt
119 medlemmar 2019. Föreningen hade 71 mellan 7–20 år varav av dessa var 31 flickor och 40
pojkar.
Föreningen ansöker om stöd för kostnader för hyra, fastighetsförsäkring, värme/elektricitet
samt bredband.
Föreningens hyresvärd är Ytterbygg och deras föreningslokal finns i Rollsbo industriområde.
Föreningen erhöll 2020, 87 805 kronor i driftbidrag.
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Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Stödet relaterar till kommunfullmäktiges strategiska mål:
- Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande
- Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar
- Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kulturliv
- Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen
Stödet relaterar till kommunstyrelsens resultatmål:
- ”Fler barn och unga deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv”, KS2016/0623
- ”Öka integrationen för nyanlända och minska utanförskapet”, KS2016/062
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,
funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir
inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Driftbidraget finns beskrivit i sin helhet i styrdokumentet ”Riktlinjer för föreningsbidrag”
KS2020/0674, som i sin tur relaterar till tidigare fastställda styrdokument:
- Vision 2040, KS2012/817
- Social översiktsplan steg 1, KS2018/1329
- Idrottspolitiskt program, KS2018/1043
- Funktionshinderspolitiskt program, KS2012/1521
- Näringslivsplan för ökad tillväxt, KS2016/0428
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Våra föreningar med barn- och ungdomsverksamhet, som bedriver verksamhet i egna
anläggningar tar ett stort medborgaransvar. Bidraget ska underlätta den fortlöpande driften av
föreningens anläggning.

Ekonomisk bedömning
Budget: 1 400 000 kr
Kungälvs självförsvarsklubb Chikara har ansökt om totalt 166 545 kronor.
Vid fördelning av årets driftbidrag erhåller alla föreningar, 48 procent av godkänt sökt belopp.
Kungälvs självförsvarsklubb Chikara erhåller 79 941 kronor, i driftbidrag 2021 för
driftkostnader föreningen hade 2019.
Fördelningen av driftbidraget ryms inom tillgängliga budgeterade medel.
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Förslag till beslut
1. Kungälvs självförsvarsklubb Chikara erhåller 79 941 kronor i driftbidrag 2021.

Mikael Ahlgren
Verksamhetschef lokaler och anläggningar
Expedieras till:

För kännedom till:

Katarina Vallström
Kungälvs självförsvarsklubb Chikara

Anders Holm
Sektorchef samhälle och utveckling
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Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Katarina Vallström
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2021-05-05

Driftbidrag 2021: Marstrands Segelsällskap MSS (Dnr KS2020/1792-2)
Sammanfattning
Kungälvs kommun fördelar årligen driftbidrag till föreningar med barn- och
ungdomsverksamhet. 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. Det kommunala föreningsstödet avses endast täcka en del
av föreningens kostnader.
Kostnaderna som föreningen redovisare är för verksamhetsåret 2019.
Total budget för bidraget att fördela: 1 400 000 kronor.
Marstrands segelsällskap är en förening med 119 medlemmar mellan 7–20 år och av dessa är
45 flickor och 74 pojkar.
Föreningen har ansökt om 106 611 kronor.
Förslag till beslut:
Marstrands segelsällskap erhåller 51 173 kronor i driftbidrag 2021.

Juridisk bedömning
Driftbidraget är ett kommunalt föreningsbidrag och bedöms utgöra en
kommunal angelägenhet enligt kommunallagen.
Kommunala bidrag till det ideella föreningslivet regleras ytterst sällan i speciallagstiftning. Av
betydelse för de ideella föreningarna är således i princip bara de allmänna reglerna i
kommunallagen.
Kommunallagens allmänna regler bör således beaktas och bland dessa särskilt:
- allmänintresset,
- lokaliseringsprincipen,
- den kommunala proportionalitetsprincipen och
- förbudet mot understöd åt näringsidkare.

Bakgrund
Idrottsföreningar som bedriver ungdomsverksamhet kan få stöd för faktiska driftskostnader
kopplade till föreningens lokaler, anläggning eller verksamhetens genomförande.
- Hyra, arrende
- Ränta avseende lån
- Värme, elektricitet
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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- Renhållning, sotning, vatten och avlopp
- Fastighetsförsäkring
- Vägavgift
- Bredband
- Taxa anläggning i annan kommun.
- Kostnad för följebåt
Bidragsberättigade föreningar kategoriseras i tre grupper:
1. Föreningar som bedriver huvuddelen av sin verksamhet i egen anläggning
2. Föreningar som bedriver huvuddelen av sin verksamhet utan anläggning (exempelvis
vattensporter som rodd, kanot eller segling)
3. Föreningar som bedriver huvuddelen av sin verksamhet vid kommunal anläggning.
Krav:
- Föreningen ska vara klassificerad som ungdomsverksamhet vilket innebär att föreningen
Ska ha en huvudsaklig inriktning på åldersgruppen 7–20 år
- Föreningen ska äga alternativt hyra fastigheten/anläggningen med ett hyreskontrakt på
minst ett år. Endast lokalyta exklusiv för verksamheten är bidragsgrundande.
- Fastigheten/anläggningen ska vara geografiskt placerad i Kungälvs kommun.
- Lokalen måste uppfylla myndighetskrav vad gäller exempelvis bygglov, brandsäkerhet och
försäkring.
- Kommunen har rätt att dra in hela eller delar av bidraget om lokalen/anläggningen inte sköts
eller används på ett för kommunen godtagbart sätt.
Förening som bedriver huvuddelen av sin verksamhet i egen anläggning eller utanför
anläggning (kategori 1 och 2) kan maximalt få 50% av sökt bidragssumma. Förening som
bedriver huvuddelen av sin verksamhet i kommunal anläggning eller utanför anläggning
(kategori 3) kan maximalt få 30% av sökt bidragssumma.
- Stödet omfattar eller avser inte att vara ett stöd till investeringar av olika slag.
- Stöd ges inte för lokaler hyrda i andra hand eller då privatpersoner står för
hyreskontraktet.
-Föreningslokaler som byggts med hjälp av ekonomisk eller annat kommunalt stöd
kommer att prövas särskilt och behandlas med stor restriktivitet.
- Stödet kan inte sökas för hyreskostnader eller liknande i redan kommunalt
subventionerade lokaler.
- Timtaxa i kommunens lokaler är inte berättigad till stöd.

Verksamhetens bedömning
Marstrands segelsällskap är en barn- och ungdomsförening med säte i Marstrand. Föreningen
har 119 medlemmar mellan 7–20 år och av dessa är 45 flickor och 74 pojkar.
Föreningen har ansökt om 106 611 kronor.
Föreningen arrangerar även ofta stora seglingstävlingar, exempelvis Mästarnas mästare.
Föreningen erhåll 2020, 46 141 kronor i driftbidrag.
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Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Stödet relaterar till kommunfullmäktiges strategiska mål:
- Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande
- Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar
- Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kulturliv
- Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen
Stödet relaterar till kommunstyrelsens resultatmål:
- ”Fler barn och unga deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv”, KS2016/0623
- ”Öka integrationen för nyanlända och minska utanförskapet”, KS2016/062
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,
funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir
inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Driftbidraget finns beskrivit i sin helhet i styrdokumentet ”Riktlinjer för föreningsbidrag”
KS2020/0674, som i sin tur relaterar till tidigare fastställda styrdokument:
- Vision 2040, KS2012/817
- Social översiktsplan steg 1, KS2018/1329
- Idrottspolitiskt program, KS2018/1043
- Funktionshinderspolitiskt program, KS2012/1521
- Näringslivsplan för ökad tillväxt, KS2016/0428
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Våra föreningar med barn- och ungdomsverksamhet, som bedriver verksamhet i egna
anläggningar tar ett stort medborgaransvar. Bidraget ska underlätta den fortlöpande driften av
föreningens anläggning.

Ekonomisk bedömning
Budget: 1 400 000 kr
Marstrands segelsällskap har ansökt om totalt 106 611 kronor.
Vid fördelning av årets driftbidrag erhåller alla föreningar, 48 procent av godkänt sökt belopp.
Marstrands segelsällskap erhåller 51 173 kronor, i driftbidrag 2021 för
driftkostnader föreningen hade 2019.
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Fördelningen av driftbidraget ryms inom tillgängliga budgeterade medel.
Förslag till beslut
1. Marstrands segelsällskap erhåller 51 173 kronor i driftbidrag 2021

Mikael Ahlgren
Verksamhetschef lokaler och anläggningar
Expedieras till:

För kännedom till:

Katarina Vallström
Marstrands segelsällskap

Anders Holm
Sektorchef samhälle och utveckling
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Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Katarina Vallström

1(4)

2021-05-05

Driftbidrag 2021: IFK Kungälv (Dnr KS2020/1794-2)
Sammanfattning
Kungälvs kommun fördelar årligen driftbidrag till föreningar med barn- och
ungdomsverksamhet. 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. Det kommunala föreningsstödet avses endast täcka en del
av föreningens kostnader.
Kostnaderna som föreningen redovisare är för verksamhetsåret 2019.
Total budget för bidraget att fördela: 1 400 000 kronor.
IFK Kungälv är en bandyförening med 269 medlemmar, av dessa är 115 mellan 7–20 år och
av dessa är 10 flickor och 105 pojkar.
Föreningen har ansökt om 142 159 kronor.
Förslag till beslut:
IFK Kungälv erhåller 68 236 kronor i driftbidrag 2021.
Juridisk bedömning
Driftbidraget är ett kommunalt föreningsbidrag och bedöms utgöra en
kommunal angelägenhet enligt kommunallagen.
Kommunala bidrag till det ideella föreningslivet regleras ytterst sällan i speciallagstiftning. Av
betydelse för de ideella föreningarna är således i princip bara de allmänna reglerna i
kommunallagen.
Kommunallagens allmänna regler bör således beaktas och bland dessa särskilt:
- allmänintresset,
- lokaliseringsprincipen,
- den kommunala proportionalitetsprincipen och
- förbudet mot understöd åt näringsidkare.

Bakgrund
Idrottsföreningar som bedriver ungdomsverksamhet kan få stöd för faktiska driftskostnader
kopplade till föreningens lokaler, anläggning eller verksamhetens genomförande.
- Hyra, arrende
- Ränta avseende lån
- Värme, elektricitet
- Renhållning, sotning, vatten och avlopp
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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- Fastighetsförsäkring
- Vägavgift
- Bredband
- Taxa anläggning i annan kommun.
- Kostnad för följebåt
Bidragsberättigade föreningar kategoriseras i tre grupper:
1. Föreningar som bedriver huvuddelen av sin verksamhet i egen anläggning
2. Föreningar som bedriver huvuddelen av sin verksamhet utan anläggning (exempelvis
vattensporter som rodd, kanot eller segling)
3. Föreningar som bedriver huvuddelen av sin verksamhet vid kommunal anläggning.
Krav:
- Föreningen ska vara klassificerad som ungdomsverksamhet vilket innebär att föreningen
Ska ha en huvudsaklig inriktning på åldersgruppen 7–20 år
- Föreningen ska äga alternativt hyra fastigheten/anläggningen med ett hyreskontrakt på
minst ett år. Endast lokalyta exklusiv för verksamheten är bidragsgrundande.
- Fastigheten/anläggningen ska vara geografiskt placerad i Kungälvs kommun.
- Lokalen måste uppfylla myndighetskrav vad gäller exempelvis bygglov, brandsäkerhet och
försäkring.
- Kommunen har rätt att dra in hela eller delar av bidraget om lokalen/anläggningen inte sköts
eller används på ett för kommunen godtagbart sätt.
Förening som bedriver huvuddelen av sin verksamhet i egen anläggning eller utanför
anläggning (kategori 1 och 2) kan maximalt få 50% av sökt bidragssumma. Förening som
bedriver huvuddelen av sin verksamhet i kommunal anläggning eller utanför anläggning
(kategori 3) kan maximalt få 30% av sökt bidragssumma.
- Stödet omfattar eller avser inte att vara ett stöd till investeringar av olika slag.
- Stöd ges inte för lokaler hyrda i andra hand eller då privatpersoner står för
hyreskontraktet.
-Föreningslokaler som byggts med hjälp av ekonomisk eller annat kommunalt stöd
kommer att prövas särskilt och behandlas med stor restriktivitet.
- Stödet kan inte sökas för hyreskostnader eller liknande i redan kommunalt
subventionerade lokaler.
- Timtaxa i kommunens lokaler är inte berättigad till stöd.

Verksamhetens bedömning
IFK Kungälv är en bandyförening med säte i Kungälv. Föreningen har verksamhet för allt från
skridskoskola för de allra minsta till verksamhet i bandyallsvenskan. Föreningens matcher och
träningar sker vintertid på Skarpe Nord och det är även där föreningens omklädningsrum,
förenings- och kanslilokaler är. Föreningen hade 2019 269 medlemmar, av dessa är 115 mellan
7-20 år och av dessa är 10 flickor och 105 pojkar.
Föreningen har ansökt om 142 159 kronor.
Föreningen erhöll 2020, 68 886 kronor i driftbidrag.
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Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Stödet relaterar till kommunfullmäktiges strategiska mål:
- Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande
- Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar
- Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kulturliv
- Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen
Stödet relaterar till kommunstyrelsens resultatmål:
- ”Fler barn och unga deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv”, KS2016/0623
- ”Öka integrationen för nyanlända och minska utanförskapet”, KS2016/062
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,
funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir
inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Driftbidraget finns beskrivit i sin helhet i styrdokumentet ”Riktlinjer för föreningsbidrag”
KS2020/0674, som i sin tur relaterar till tidigare fastställda styrdokument:
- Vision 2040, KS2012/817
- Social översiktsplan steg 1, KS2018/1329
- Idrottspolitiskt program, KS2018/1043
- Funktionshinderspolitiskt program, KS2012/1521
- Näringslivsplan för ökad tillväxt, KS2016/0428
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Våra föreningar med barn- och ungdomsverksamhet, som bedriver verksamhet i egna
anläggningar tar ett stort medborgaransvar. Bidraget ska underlätta den fortlöpande driften av
föreningens anläggning.

Ekonomisk bedömning
Budget: 1 400 000 kr
IFK Kungälv har ansökt om totalt 142 159 kronor.
Vid fördelning av årets driftbidrag erhåller alla föreningar, 48 procent av godkänt sökt belopp.
IFK Kungälv erhåller 68 236 kronor, i driftbidrag 2021 för driftkostnader
föreningen hade 2019.
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Fördelningen av driftbidraget ryms inom tillgängliga budgeterade medel.

Förslag till beslut
1. IFK Kungälv erhåller 68 236 kronor i driftbidrag 2021.

Mikael Ahlgren
Verksamhetschef lokaler och anläggningar
Expedieras till:

För kännedom till:

IFK Kungälv
Katarina Vallström

Anders Holm
Sektorchef samhälle och utveckling
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Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Katarina Vallström

1(4)

2021-05-05

Driftbidrag 2021: Ytterby IS (Dnr KS2020/1880-2)
Sammanfattning
Kungälvs kommun fördelar årligen driftbidrag till föreningar med barn- och
ungdomsverksamhet. 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. Det kommunala föreningsstödet avses endast täcka en del
av föreningens kostnader.
Kostnaderna som föreningen redovisare är för verksamhetsåret 2019.
Total budget för bidraget att fördela: 1 400 000 kronor.
Ytterby IS är en förening med 1 040 medlemmar, av dessa är 741 mellan 7–20 år och av dessa
är 324 flickor och 417 pojkar.
Föreningen har ansökt om 75 250 kronor.
Förslag till beslut:
Ytterby IS erhåller 36 120 kronor i driftbidrag 2021.

Juridisk bedömning
Driftbidraget är ett kommunalt föreningsbidrag och bedöms utgöra en
kommunal angelägenhet enligt kommunallagen.
Kommunala bidrag till det ideella föreningslivet regleras ytterst sällan i speciallagstiftning. Av
betydelse för de ideella föreningarna är således i princip bara de allmänna reglerna i
kommunallagen.
Kommunallagens allmänna regler bör således beaktas och bland dessa särskilt:
- allmänintresset,
- lokaliseringsprincipen,
- den kommunala proportionalitetsprincipen och
- förbudet mot understöd åt näringsidkare.

Bakgrund
Idrottsföreningar som bedriver ungdomsverksamhet kan få stöd för faktiska driftskostnader
kopplade till föreningens lokaler, anläggning eller verksamhetens genomförande.
- Hyra, arrende
- Ränta avseende lån
- Värme, elektricitet
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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- Renhållning, sotning, vatten och avlopp
- Fastighetsförsäkring
- Vägavgift
- Bredband
- Taxa anläggning i annan kommun.
- Kostnad för följebåt
Bidragsberättigade föreningar kategoriseras i tre grupper:
1. Föreningar som bedriver huvuddelen av sin verksamhet i egen anläggning
2. Föreningar som bedriver huvuddelen av sin verksamhet utan anläggning (exempelvis
vattensporter som rodd, kanot eller segling)
3. Föreningar som bedriver huvuddelen av sin verksamhet vid kommunal anläggning.
Krav:
- Föreningen ska vara klassificerad som ungdomsverksamhet vilket innebär att föreningen
Ska ha en huvudsaklig inriktning på åldersgruppen 7–20 år
- Föreningen ska äga alternativt hyra fastigheten/anläggningen med ett hyreskontrakt på
minst ett år. Endast lokalyta exklusiv för verksamheten är bidragsgrundande.
- Fastigheten/anläggningen ska vara geografiskt placerad i Kungälvs kommun.
- Lokalen måste uppfylla myndighetskrav vad gäller exempelvis bygglov, brandsäkerhet och
försäkring.
- Kommunen har rätt att dra in hela eller delar av bidraget om lokalen/anläggningen inte sköts
eller används på ett för kommunen godtagbart sätt.
Förening som bedriver huvuddelen av sin verksamhet i egen anläggning eller utanför
anläggning (kategori 1 och 2) kan maximalt få 50% av sökt bidragssumma. Förening som
bedriver huvuddelen av sin verksamhet i kommunal anläggning eller utanför anläggning
(kategori 3) kan maximalt få 30% av sökt bidragssumma.
- Stödet omfattar eller avser inte att vara ett stöd till investeringar av olika slag.
- Stöd ges inte för lokaler hyrda i andra hand eller då privatpersoner står för
hyreskontraktet.
-Föreningslokaler som byggts med hjälp av ekonomisk eller annat kommunalt stöd
kommer att prövas särskilt och behandlas med stor restriktivitet.
- Stödet kan inte sökas för hyreskostnader eller liknande i redan kommunalt
subventionerade lokaler.
- Timtaxa i kommunens lokaler är inte berättigad till stöd.

Verksamhetens bedömning
Ytterby IS är en förening med säte mellan Ytterby och Kungälv. Föreningen har en bred och
väl fungerande verksamhet för alla åldrar. Föreningen har 1 040 medlemmar, av dessa är 741
mellan 7–20 år och av dessa är 324 flickor och 417 pojkar.
Föreningen har ansökt om 75 250 kronor.
Föreningen har verksamheter inom fotboll och sedan några år tillbaka även en basketsektion.
Föreningen erhåll 2020, 36 875 kronor i driftbidrag.
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Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Stödet relaterar till kommunfullmäktiges strategiska mål:
- Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande
- Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar
- Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kulturliv
- Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen
Stödet relaterar till kommunstyrelsens resultatmål:
- ”Fler barn och unga deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv”, KS2016/0623
- ”Öka integrationen för nyanlända och minska utanförskapet”, KS2016/062
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,
funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir
inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Driftbidraget finns beskrivit i sin helhet i styrdokumentet ”Riktlinjer för föreningsbidrag”
KS2020/0674, som i sin tur relaterar till tidigare fastställda styrdokument:
- Vision 2040, KS2012/817
- Social översiktsplan steg 1, KS2018/1329
- Idrottspolitiskt program, KS2018/1043
- Funktionshinderspolitiskt program, KS2012/1521
- Näringslivsplan för ökad tillväxt, KS2016/0428
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Våra föreningar med barn- och ungdomsverksamhet, som bedriver verksamhet i egna
anläggningar tar ett stort medborgaransvar. Bidraget ska underlätta den fortlöpande driften av
föreningens anläggning.

Ekonomisk bedömning
Budget: 1 400 000 kr
Ytterby IS har ansökt om totalt 75 250 kronor.
Vid fördelning av årets driftbidrag erhåller alla föreningar, 48 procent av godkänt sökt belopp.
Ytterby IS erhåller 36 120 kronor, i driftbidrag 2021 för driftkostnader föreningen hade 2019.
Fördelningen av driftbidraget ryms inom tillgängliga budgeterade medel.
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Förslag till beslut
1. Ytterby IS erhåller 36 120 kronor i driftbidrag 2021.
.
Mikael Ahlgren
Verksamhetschef lokaler och anläggningar
Expedieras till:

För kännedom till:

Katarina Vallström
Ytterby IS

Anders Holm
Sektorchef samhälle och utveckling
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Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Katarina Vallström

1(4)

2021-05-05

Driftbidrag 2021: Kungälvs fotbollsflickor (Dnr KS2020/1884-2)
Sammanfattning
Kungälvs kommun fördelar årligen driftbidrag till föreningar med barn- och
ungdomsverksamhet. 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. Det kommunala föreningsstödet avses endast täcka en del
av föreningens kostnader.
Kostnaderna som föreningen redovisar är för verksamhetsåret 2019.
Total budget för bidraget att fördela: 1 400 000 kronor.
Kungälvs fotbollsflickor är en förening med 160 medlemmar, av dessa är 145 mellan 7–20 år
och samtliga är flickor.
Föreningen har ansökt om 91 370 kronor.
Förslag till beslut:
Kungälvs fotbollsflickor erhåller 43 857 kronor i driftbidrag 2021.
Juridisk bedömning
Driftbidraget är ett kommunalt föreningsbidrag och bedöms utgöra en
kommunal angelägenhet enligt kommunallagen.
Kommunala bidrag till det ideella föreningslivet regleras ytterst sällan i speciallagstiftning. Av
betydelse för de ideella föreningarna är således i princip bara de allmänna reglerna i
kommunallagen.
Kommunallagens allmänna regler bör således beaktas och bland dessa särskilt:
- allmänintresset,
- lokaliseringsprincipen,
- den kommunala proportionalitetsprincipen och
- förbudet mot understöd åt näringsidkare.

Bakgrund
Idrottsföreningar som bedriver ungdomsverksamhet kan få stöd för faktiska driftskostnader
kopplade till föreningens lokaler, anläggning eller verksamhetens genomförande.
- Hyra, arrende
- Ränta avseende lån
- Värme, elektricitet
- Renhållning, sotning, vatten och avlopp
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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- Fastighetsförsäkring
- Vägavgift
- Bredband
- Taxa anläggning i annan kommun.
- Kostnad för följebåt
Bidragsberättigade föreningar kategoriseras i tre grupper:
1. Föreningar som bedriver huvuddelen av sin verksamhet i egen anläggning
2. Föreningar som bedriver huvuddelen av sin verksamhet utan anläggning (exempelvis
vattensporter som rodd, kanot eller segling)
3. Föreningar som bedriver huvuddelen av sin verksamhet vid kommunal anläggning.
Krav:
- Föreningen ska vara klassificerad som ungdomsverksamhet vilket innebär att föreningen
ska ha en huvudsaklig inriktning på åldersgruppen 7–20 år
- Föreningen ska äga alternativt hyra fastigheten/anläggningen med ett hyreskontrakt på
minst ett år. Endast lokalyta exklusiv för verksamheten är bidragsgrundande.
- Fastigheten/anläggningen ska vara geografiskt placerad i Kungälvs kommun.
- Lokalen måste uppfylla myndighetskrav vad gäller exempelvis bygglov, brandsäkerhet och
försäkring.
- Kommunen har rätt att dra in hela eller delar av bidraget om lokalen/anläggningen inte sköts
eller används på ett för kommunen godtagbart sätt.
Förening som bedriver huvuddelen av sin verksamhet i egen anläggning eller utanför
anläggning (kategori 1 och 2) kan maximalt få 50% av sökt bidragssumma. Förening som
bedriver huvuddelen av sin verksamhet i kommunal anläggning eller utanför anläggning
(kategori 3) kan maximalt få 30% av sökt bidragssumma.
- Stödet omfattar eller avser inte att vara ett stöd till investeringar av olika slag.
- Stöd ges inte för lokaler hyrda i andra hand eller då privatpersoner står för
hyreskontraktet.
-Föreningslokaler som byggts med hjälp av ekonomisk eller annat kommunalt stöd
kommer att prövas särskilt och behandlas med stor restriktivitet.
- Stödet kan inte sökas för hyreskostnader eller liknande i redan kommunalt
subventionerade lokaler.
- Timtaxa i kommunens lokaler är inte berättigad till stöd.
Verksamhetens bedömning
Kungälvs fotbollsflickor en är fotbollsförening med sitt säte i Kungälv. Föreningen bedriver
mestadels sin verksamhet på egna anläggningen Klövervallen, belägen i Olseröd.
Föreningen har påvisat driftkostnader för 2019 på 91 370 kronor.
Föreningen har 160 medlemmar, av dessa är 145 mellan 7–20 år. Föreningen ansöker om
lokstöd efter varje lokstödsperiod. Samtliga medlemmar är flickor.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Stödet relaterar till kommunfullmäktiges strategiska mål:
- Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande
- Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar
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-

Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kulturliv
Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen

Stödet relaterar till kommunstyrelsens resultatmål:
- ”Fler barn och unga deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv”, KS2016/0623
- ”Öka integrationen för nyanlända och minska utanförskapet”, KS2016/062
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,
funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir
inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Driftbidraget finns beskrivit i sin helhet i styrdokumentet ”Riktlinjer för föreningsbidrag”
KS2020/0674, som i sin tur relaterar till tidigare fastställda styrdokument:
- Vision 2040, KS2012/817
- Social översiktsplan steg 1, KS2018/1329
- Idrottspolitiskt program, KS2018/1043
- Funktionshinderspolitiskt program, KS2012/1521
- Näringslivsplan för ökad tillväxt, KS2016/0428
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Våra föreningar med barn- och ungdomsverksamhet, som bedriver verksamhet i egna
anläggningar tar ett stort medborgaransvar. Bidraget ska underlätta den fortlöpande driften av
föreningens anläggning.
Ekonomisk bedömning
Budget: 1 400 000 kr
Kungälvs fotbollsflickor har ansökt om totalt 91 370 kronor.
Godkänt belopp att erhålla stöd för är 91 370 kronor Vid fördelning av årets lokal- och
anläggningsstöd erhåller alla föreningar, 48 procent av godkänt sökt belopp.
Kungälvs fotbollsflickor 43 857 kronor, i driftbidrag 2021 för driftkostnader föreningen hade
2019.
Fördelningen av lokal- och anläggningsstöd 2021 till Kungälvs fotbollsflickor ryms inom
tillgängliga budgeterade medel.
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Förslag till beslut
1. Kungälvs fotbollsflickor erhåller 43 857 kronor i driftbidrag 2021.

Mikael Ahlgren
Verksamhetschef lokaler och anläggningar
Expedieras till:

Kungälvs Fotbollsflickor

För kännedom till:

Katarina Vallström

Anders Holm
Sektorchef samhälle och utveckling
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Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Katarina Vallström

1(4)

2021-05-05

Driftbidrag 2021: Kongahälla Ridsällskap (Dnr KS2020/1891-2)
Sammanfattning
Kungälvs kommun fördelar årligen driftbidrag till föreningar med barn- och
ungdomsverksamhet. 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. Det kommunala föreningsstödet avses endast täcka en del
av föreningens kostnader.
Kostnaderna som föreningen redovisar är för verksamhetsåret 2019.
Total budget för bidraget att fördela: 1 400 000 kronor.
Kongahälla Ridsällskap är en förening med 347 medlemmar, av dessa är 197 mellan 7-20 år
och av dessa är 187 flickor och 10 pojkar.
Föreningen har ansökt om 324 246 kronor.
Förslag till beslut:
Kongahälla Ridsällskap erhåller 155 638 kronor i driftbidrag 2021.

Juridisk bedömning
Driftbidraget är ett kommunalt föreningsbidrag och bedöms utgöra en
kommunal angelägenhet enligt kommunallagen.
Kommunala bidrag till det ideella föreningslivet regleras ytterst sällan i speciallagstiftning. Av
betydelse för de ideella föreningarna är således i princip bara de allmänna reglerna i
kommunallagen.
Kommunallagens allmänna regler bör således beaktas och bland dessa särskilt:
- allmänintresset,
- lokaliseringsprincipen,
- den kommunala proportionalitetsprincipen och
- förbudet mot understöd åt näringsidkare.

Bakgrund
Bakgrund
Idrottsföreningar som bedriver ungdomsverksamhet kan få stöd för faktiska driftskostnader
kopplade till föreningens lokaler, anläggning eller verksamhetens genomförande.
- Hyra, arrende
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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- Ränta avseende lån
- Värme, elektricitet
- Renhållning, sotning, vatten och avlopp
- Fastighetsförsäkring
- Vägavgift
- Bredband
- Taxa anläggning i annan kommun.
- Kostnad för följebåt
Bidragsberättigade föreningar kategoriseras i tre grupper:
1. Föreningar som bedriver huvuddelen av sin verksamhet i egen anläggning
2. Föreningar som bedriver huvuddelen av sin verksamhet utan anläggning (exempelvis
vattensporter som rodd, kanot eller segling)
3. Föreningar som bedriver huvuddelen av sin verksamhet vid kommunal anläggning.
Krav:
- Föreningen ska vara klassificerad som ungdomsverksamhet vilket innebär att föreningen
Ska ha en huvudsaklig inriktning på åldersgruppen 7–20 år
- Föreningen ska äga alternativt hyra fastigheten/anläggningen med ett hyreskontrakt på
minst ett år. Endast lokalyta exklusiv för verksamheten är bidragsgrundande.
- Fastigheten/anläggningen ska vara geografiskt placerad i Kungälvs kommun.
- Lokalen måste uppfylla myndighetskrav vad gäller exempelvis bygglov, brandsäkerhet och
försäkring.
- Kommunen har rätt att dra in hela eller delar av bidraget om lokalen/anläggningen inte sköts
eller används på ett för kommunen godtagbart sätt.
Förening som bedriver huvuddelen av sin verksamhet i egen anläggning eller utanför
anläggning (kategori 1 och 2) kan maximalt få 50% av sökt bidragssumma. Förening som
bedriver huvuddelen av sin verksamhet i kommunal anläggning eller utanför anläggning
(kategori 3) kan maximalt få 30% av sökt bidragssumma.
- Stödet omfattar eller avser inte att vara ett stöd till investeringar av olika slag.
- Stöd ges inte för lokaler hyrda i andra hand eller då privatpersoner står för
hyreskontraktet.
-Föreningslokaler som byggts med hjälp av ekonomisk eller annat kommunalt stöd
kommer att prövas särskilt och behandlas med stor restriktivitet.
- Stödet kan inte sökas för hyreskostnader eller liknande i redan kommunalt
subventionerade lokaler.
- Timtaxa i kommunens lokaler är inte berättigad till stöd.

Verksamhetens bedömning
Kongahälla Ridsällskap är en rid- och hästsportförening med sitt säte i Ytterby. Föreningen
kommer att bygga ny anläggning i område Trankärr.
Föreningen har påvisat driftkostnader för 2019 för 324 246 kronor.
Föreningen erhöll i driftbidrag 2020: 193 700 kronor.
Kongahälla Ridsällskap är en förening med 347 medlemmar, av dessa är 197 mellan 7–20 år
och av dessa är 187 flickor och 10 pojkar.
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Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Stödet relaterar till kommunfullmäktiges strategiska mål:
- Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande
- Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar
- Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kulturliv
- Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen
Stödet relaterar till kommunstyrelsens resultatmål:
- ”Fler barn och unga deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv”, KS2016/0623
- ”Öka integrationen för nyanlända och minska utanförskapet”, KS2016/062

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,
funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir
inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Driftbidraget finns beskrivit i sin helhet i styrdokumentet ”Riktlinjer för föreningsbidrag”
KS2020/0674, som i sin tur relaterar till tidigare fastställda styrdokument:
- Vision 2040, KS2012/817
- Social översiktsplan steg 1, KS2018/1329
- Idrottspolitiskt program, KS2018/1043
- Funktionshinderspolitiskt program, KS2012/1521
- Näringslivsplan för ökad tillväxt, KS2016/0428
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Våra föreningar med barn- och ungdomsverksamhet, som bedriver verksamhet i egna
anläggningar tar ett stort medborgaransvar. Bidraget ska underlätta den fortlöpande driften av
föreningens anläggning.
Ekonomisk bedömning
Budget: 1 400 000 kr
Kongahälla Ridsällskap har ansökt om totalt 324 246 kronor.
Vid fördelning av årets driftbidrag erhåller alla föreningar, 48 procent av godkänt sökt belopp.
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Kongahälla Ridsällskap erhåller 155 638 kronor, i driftbidrag 2021 för driftkostnader
föreningen hade 2019.
Fördelningen av driftbidraget ryms inom tillgängliga budgeterade medel.
Förslag till beslut
1. Kongahälla Ridsällskap erhåller 155 638 kronor i driftbidrag 2021.

Mikael Ahlgren
Verksamhetschef lokaler och anläggningar
Expedieras till:

För kännedom till:

Katarina Vallström
Kongahälla Ridsällskap

Anders Holm
Sektorchef samhälle och utveckling
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Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Katarina Vallström

1(4)

2021-05-05

Driftbidrag 2021: Kareby IS (Dnr KS2020/1895-2)
Sammanfattning
Kungälvs kommun fördelar årligen driftbidrag till föreningar med barn- och
ungdomsverksamhet. 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. Det kommunala föreningsstödet avses endast täcka en del
av föreningens kostnader.
Kostnaderna som föreningen redovisar är för verksamhetsåret 2019.
Total budget för bidraget att fördela: 1 400 000 kronor.
Kareby IS är en förening med en bred ungdomsverksamhet. Föreningen har nyligen flyttat
från Kringeldammen till mer central föreningslokal i Kareby och har många aktiva i fotboll
och bandy. Föreningen ansöker om lokstöd. Föreningen har ansökt om 73 460 kronor.
Förslag till beslut:
Kareby IS erhåller 35 260 kronor i driftbidrag 2021.

Juridisk bedömning
Driftbidraget är ett kommunalt föreningsbidrag och bedöms utgöra en
kommunal angelägenhet enligt kommunallagen.
Kommunala bidrag till det ideella föreningslivet regleras ytterst sällan i speciallagstiftning. Av
betydelse för de ideella föreningarna är således i princip bara de allmänna reglerna i
kommunallagen.
Kommunallagens allmänna regler bör således beaktas och bland dessa särskilt:
- allmänintresset,
- lokaliseringsprincipen,
- den kommunala proportionalitetsprincipen och
- förbudet mot understöd åt näringsidkare.

Bakgrund
Idrottsföreningar som bedriver ungdomsverksamhet kan få stöd för faktiska driftskostnader
kopplade till föreningens lokaler, anläggning eller verksamhetens genomförande.
- Hyra, arrende
- Ränta avseende lån
- Värme, elektricitet
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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- Renhållning, sotning, vatten och avlopp
- Fastighetsförsäkring
- Vägavgift
- Bredband
- Taxa anläggning i annan kommun.
- Kostnad för följebåt
Bidragsberättigade föreningar kategoriseras i tre grupper:
1. Föreningar som bedriver huvuddelen av sin verksamhet i egen anläggning
2. Föreningar som bedriver huvuddelen av sin verksamhet utan anläggning (exempelvis
vattensporter som rodd, kanot eller segling)
3. Föreningar som bedriver huvuddelen av sin verksamhet vid kommunal anläggning.
Krav:
- Föreningen ska vara klassificerad som ungdomsverksamhet vilket innebär att föreningen
Ska ha en huvudsaklig inriktning på åldersgruppen 7–20 år
- Föreningen ska äga alternativt hyra fastigheten/anläggningen med ett hyreskontrakt på
minst ett år. Endast lokalyta exklusiv för verksamheten är bidragsgrundande.
- Fastigheten/anläggningen ska vara geografiskt placerad i Kungälvs kommun.
- Lokalen måste uppfylla myndighetskrav vad gäller exempelvis bygglov, brandsäkerhet och
försäkring.
- Kommunen har rätt att dra in hela eller delar av bidraget om lokalen/anläggningen inte sköts
eller används på ett för kommunen godtagbart sätt.
Förening som bedriver huvuddelen av sin verksamhet i egen anläggning eller utanför
anläggning (kategori 1 och 2) kan maximalt få 50% av sökt bidragssumma. Förening som
bedriver huvuddelen av sin verksamhet i kommunal anläggning eller utanför anläggning
(kategori 3) kan maximalt få 30% av sökt bidragssumma.
- Stödet omfattar eller avser inte att vara ett stöd till investeringar av olika slag.
- Stöd ges inte för lokaler hyrda i andra hand eller då privatpersoner står för
hyreskontraktet.
-Föreningslokaler som byggts med hjälp av ekonomisk eller annat kommunalt stöd
kommer att prövas särskilt och behandlas med stor restriktivitet.
- Stödet kan inte sökas för hyreskostnader eller liknande i redan kommunalt
subventionerade lokaler.
- Timtaxa i kommunens lokaler är inte berättigad till stöd.
Verksamhetens bedömning
Kareby IS är en barn- och ungdomsförening med sitt säte i Kareby. Föreningen har både en
stor och aktiv fotboll- och bandysektion. Fotbollen har sin verksamhet på kommunens
konstgräs vid Kareby skola, kallat Kareby Hed och bandyn tränar och spelar matcher på
Skarpe Nord.
Föreningen hade 2019 239 medlemmar mellan 7–20 år, av dessa var 106 flickor och 133
pojkar.
Föreningen erhöll 2020, 73 460 kronor i driftbidrag.
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Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Stödet relaterar till kommunfullmäktiges strategiska mål:
- Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande
- Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar
- Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kulturliv
- Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen
Stödet relaterar till kommunstyrelsens resultatmål:
- ”Fler barn och unga deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv”, KS2016/0623
- ”Öka integrationen för nyanlända och minska utanförskapet”, KS2016/062
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,
funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir
inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Driftbidraget finns beskrivit i sin helhet i styrdokumentet ”Riktlinjer för föreningsbidrag”
KS2020/0674, som i sin tur relaterar till tidigare fastställda styrdokument:
- Vision 2040, KS2012/817
- Social översiktsplan steg 1, KS2018/1329
- Idrottspolitiskt program, KS2018/1043
- Funktionshinderspolitiskt program, KS2012/1521
- Näringslivsplan för ökad tillväxt, KS2016/0428
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Våra föreningar med barn- och ungdomsverksamhet, som bedriver verksamhet i egna
anläggningar tar ett stort medborgaransvar. Bidraget ska underlätta den fortlöpande driften av
föreningens anläggning.
Ekonomisk bedömning
Ekonomisk bedömning
Budget: 1 400 000 kr
Kareby IS har ansökt om totalt 73 460 kronor.
Vid fördelning av årets driftbidrag erhåller alla föreningar, 48 procent av godkänt sökt belopp.
Kareby IS erhåller 35 260 kronor, i driftbidrag 2021 för driftkostnader
föreningen hade 2019.
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Fördelningen av driftbidraget ryms inom tillgängliga budgeterade medel.

Förslag till beslut
1. Kareby IS erhåller 35 260 kronor i driftbidrag 2021.

Mikael Ahlgren
Verksamhetschef lokaler och anläggningar
Expedieras till:

För kännedom till:

Katarina Vallström
Kareby IS

Anders Holm
Sektorchef samhälle och utveckling
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Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Katarina Vallström

1(4)

2021-05-05

Driftbidrag 2021: Kungälvs kanotklubb (Dnr KS2020/1902-3)
Sammanfattning
Kungälvs kommun fördelar årligen driftbidrag till föreningar med barn- och
ungdomsverksamhet. 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. Det kommunala föreningsstödet avses endast täcka en del
av föreningens kostnader.
Kostnaderna som föreningen redovisar är för verksamhetsåret 2019.
Total budget för bidraget att fördela: 1 400 000 kronor.
Kungälvs kanotklubb är en förening med 147 medlemmar, av dessa är 75 mellan 7–20 år och
av dessa är 28 flickor och 47 pojkar.
Föreningen har ansökt om 219 345 kronor.
Förslag till beslut:
Kungälvs kanotklubb erhåller 105 285 kronor i driftbidrag 2021
Juridisk bedömning
Driftbidraget är ett kommunalt föreningsbidrag och bedöms utgöra en
kommunal angelägenhet enligt kommunallagen.
Kommunala bidrag till det ideella föreningslivet regleras ytterst sällan i speciallagstiftning. Av
betydelse för de ideella föreningarna är således i princip bara de allmänna reglerna i
kommunallagen.
Kommunallagens allmänna regler bör således beaktas och bland dessa särskilt:
- allmänintresset,
- lokaliseringsprincipen,
- den kommunala proportionalitetsprincipen och
- förbudet mot understöd åt näringsidkare.

Bakgrund
Idrottsföreningar som bedriver ungdomsverksamhet kan få stöd för faktiska driftskostnader
kopplade till föreningens lokaler, anläggning eller verksamhetens genomförande.
- Hyra, arrende
- Ränta avseende lån
- Värme, elektricitet
- Renhållning, sotning, vatten och avlopp
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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- Fastighetsförsäkring
- Vägavgift
- Bredband
- Taxa anläggning i annan kommun.
- Kostnad för följebåt
Bidragsberättigade föreningar kategoriseras i tre grupper:
1. Föreningar som bedriver huvuddelen av sin verksamhet i egen anläggning
2. Föreningar som bedriver huvuddelen av sin verksamhet utan anläggning (exempelvis
vattensporter som rodd, kanot eller segling)
3. Föreningar som bedriver huvuddelen av sin verksamhet vid kommunal anläggning.
Krav:
- Föreningen ska vara klassificerad som ungdomsverksamhet vilket innebär att föreningen
Ska ha en huvudsaklig inriktning på åldersgruppen 7–20 år
- Föreningen ska äga alternativt hyra fastigheten/anläggningen med ett hyreskontrakt på
minst ett år. Endast lokalyta exklusiv för verksamheten är bidragsgrundande.
- Fastigheten/anläggningen ska vara geografiskt placerad i Kungälvs kommun.
- Lokalen måste uppfylla myndighetskrav vad gäller exempelvis bygglov, brandsäkerhet och
försäkring.
- Kommunen har rätt att dra in hela eller delar av bidraget om lokalen/anläggningen inte sköts
eller används på ett för kommunen godtagbart sätt.
Förening som bedriver huvuddelen av sin verksamhet i egen anläggning eller utanför
anläggning (kategori 1 och 2) kan maximalt få 50% av sökt bidragssumma. Förening som
bedriver huvuddelen av sin verksamhet i kommunal anläggning eller utanför anläggning
(kategori 3) kan maximalt få 30% av sökt bidragssumma.
- Stödet omfattar eller avser inte att vara ett stöd till investeringar av olika slag.
- Stöd ges inte för lokaler hyrda i andra hand eller då privatpersoner står för
hyreskontraktet.
-Föreningslokaler som byggts med hjälp av ekonomisk eller annat kommunalt stöd
kommer att prövas särskilt och behandlas med stor restriktivitet.
- Stödet kan inte sökas för hyreskostnader eller liknande i redan kommunalt
subventionerade lokaler.
- Timtaxa i kommunens lokaler är inte berättigad till stöd.

Verksamhetens bedömning
Kungälvs kanotklubb är en kanotförening med egen fastighet nere vid älven och verksamheten
utförs på älven utanför.
Föreningen har 147 medlemmar, och av dessa är 75 mellan 7–20 år. 28 av dessa är flickor och
47 pojkar.
Föreningen erhöll 2020, 100 000 kronor i driftbidrag.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Stödet relaterar till kommunfullmäktiges strategiska mål:
- Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande
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-

Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar
Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kulturliv
Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen

Stödet relaterar till kommunstyrelsens resultatmål:
- ”Fler barn och unga deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv”, KS2016/0623
- ”Öka integrationen för nyanlända och minska utanförskapet”, KS2016/0623
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,
funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir
inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Driftbidraget finns beskrivit i sin helhet i styrdokumentet ”Riktlinjer för föreningsbidrag”
KS2020/0674, som i sin tur relaterar till tidigare fastställda styrdokument:
- Vision 2040, KS2012/817
- Social översiktsplan steg 1, KS2018/1329
- Idrottspolitiskt program, KS2018/1043
- Funktionshinderspolitiskt program, KS2012/1521
- Näringslivsplan för ökad tillväxt, KS2016/0428

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Våra föreningar med barn- och ungdomsverksamhet, som bedriver verksamhet i egna
anläggningar tar ett stort medborgaransvar. Bidraget ska underlätta den fortlöpande driften av
föreningens anläggning.

Ekonomisk bedömning
Budget: 1 400 000 kronor.
Kungälvs kanotklubb har ansökt om 219 345 kronor för kostnader gällande drift av
föreningsägd fastighet.
Vid fördelning av årets driftbidrag erhåller alla föreningar 48% av godkänt sökt belopp.
Kungälvs kanotklubb erhåller 105 285 kronor i driftbidrag 2021, för driftkostnader föreningen
hade 2019.
Fördelningen av driftbidraget ryms inom tillgängliga budgeterade medel.
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Förslag till beslut
1. Kungälvs kanotklubb erhåller 105 285 kr i driftbidrag 2021.

Mikael Ahlgren
Verksamhetschef lokaler och anläggningar
Expedieras till:

För kännedom till:

Katarina Vallström
Kungälvs kanotklubb

Anders Holm
Sektorchef samhälle och utveckling
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Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Katarina Vallström

1(4)

2021-05-05

Driftbidrag 2021: Kungälvs Roddklubb (Dnr KS2020/1937-3)
Sammanfattning
Kungälvs kommun fördelar årligen driftbidrag till föreningar med barn- och
ungdomsverksamhet. 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. Det kommunala föreningsstödet avses endast täcka en del
av föreningens kostnader.
Kostnaderna som föreningen redovisar är för verksamhetsåret 2019.
Total budget för bidraget att fördela: 1 400 000 kronor.
Kungälvs Roddklubb är en förening med 200 medlemmar, av dessa är 54 mellan 7–20 år och
av dessa är 26 flickor och 28 pojkar.
Föreningen har ansökt om 269 595 kronor.
Förslag till beslut:
Kungälvs Roddklubb erhåller 129 405 kronor i driftbidrag 2021.

Juridisk bedömning
Driftbidraget är ett kommunalt föreningsbidrag och bedöms utgöra en
kommunal angelägenhet enligt kommunallagen.
Kommunala bidrag till det ideella föreningslivet regleras ytterst sällan i speciallagstiftning. Av
betydelse för de ideella föreningarna är således i princip bara de allmänna reglerna i
kommunallagen.
Kommunallagens allmänna regler bör således beaktas och bland dessa särskilt:
- allmänintresset,
- lokaliseringsprincipen,
- den kommunala proportionalitetsprincipen och
- förbudet mot understöd åt näringsidkare.

Bakgrund
Idrottsföreningar som bedriver ungdomsverksamhet kan få stöd för faktiska driftskostnader
kopplade till föreningens lokaler, anläggning eller verksamhetens genomförande.
- Hyra, arrende
- Ränta avseende lån
- Värme, elektricitet
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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- Renhållning, sotning, vatten och avlopp
- Fastighetsförsäkring
- Vägavgift
- Bredband
- Taxa anläggning i annan kommun.
- Kostnad för följebåt
Bidragsberättigade föreningar kategoriseras i tre grupper:
1. Föreningar som bedriver huvuddelen av sin verksamhet i egen anläggning
2. Föreningar som bedriver huvuddelen av sin verksamhet utan anläggning (exempelvis
vattensporter som rodd, kanot eller segling)
3. Föreningar som bedriver huvuddelen av sin verksamhet vid kommunal anläggning.
Krav:
- Föreningen ska vara klassificerad som ungdomsverksamhet vilket innebär att föreningen
Ska ha en huvudsaklig inriktning på åldersgruppen 7–20 år
- Föreningen ska äga alternativt hyra fastigheten/anläggningen med ett hyreskontrakt på
minst ett år. Endast lokalyta exklusiv för verksamheten är bidragsgrundande.
- Fastigheten/anläggningen ska vara geografiskt placerad i Kungälvs kommun.
- Lokalen måste uppfylla myndighetskrav vad gäller exempelvis bygglov, brandsäkerhet och
försäkring.
- Kommunen har rätt att dra in hela eller delar av bidraget om lokalen/anläggningen inte sköts
eller används på ett för kommunen godtagbart sätt.
Förening som bedriver huvuddelen av sin verksamhet i egen anläggning eller utanför
anläggning (kategori 1 och 2) kan maximalt få 50% av sökt bidragssumma. Förening som
bedriver huvuddelen av sin verksamhet i kommunal anläggning eller utanför anläggning
(kategori 3) kan maximalt få 30% av sökt bidragssumma.
- Stödet omfattar eller avser inte att vara ett stöd till investeringar av olika slag.
- Stöd ges inte för lokaler hyrda i andra hand eller då privatpersoner står för
hyreskontraktet.
-Föreningslokaler som byggts med hjälp av ekonomisk eller annat kommunalt stöd
kommer att prövas särskilt och behandlas med stor restriktivitet.
- Stödet kan inte sökas för hyreskostnader eller liknande i redan kommunalt
subventionerade lokaler.
- Timtaxa i kommunens lokaler är inte berättigad till stöd.

Verksamhetens bedömning
Kungälvs Roddklubb är en roddklubb som har sin lokal vackert beläget vid älven och Bohus
Fästning. Föreningen har 200 medlemmar och av dessa är 54 barn- och ungdomar mellan 7-20
år, fördelat mellan 24 flickor och 28 pojkar.
Föreningen har redovisat dels kostnader för drift av fastigheten och kostnader för föreningens
följebåtar.
Föreningen erhöll 2020, 100 000 kronor i driftbidrag.
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Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Stödet relaterar till kommunfullmäktiges strategiska mål:
- Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande
- Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar
- Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kulturliv
- Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen
Stödet relaterar till kommunstyrelsens resultatmål:
- ”Fler barn och unga deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv”, KS2016/0623
- ”Öka integrationen för nyanlända och minska utanförskapet”, KS2016/062
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,
funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir
inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Driftbidraget finns beskrivit i sin helhet i styrdokumentet ”Riktlinjer för föreningsbidrag”
KS2020/0674, som i sin tur relaterar till tidigare fastställda styrdokument:
- Vision 2040, KS2012/817
- Social översiktsplan steg 1, KS2018/1329
- Idrottspolitiskt program, KS2018/1043
- Funktionshinderspolitiskt program, KS2012/1521
- Näringslivsplan för ökad tillväxt, KS2016/0428
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Våra föreningar med barn- och ungdomsverksamhet, som bedriver verksamhet i egna
anläggningar tar ett stort medborgaransvar. Bidraget ska underlätta den fortlöpande driften av
föreningens anläggning.
Ekonomisk bedömning
Budget: 1 400 000 kr
Kungälvs Roddklubb har ansökt om totalt 269 595 kronor.
Vid fördelning av årets driftbidrag erhåller alla föreningar, 48 procent av godkänt sökt belopp.
Kungälvs Roddklubb erhåller 129 405 kronor, i driftbidrag 2021 för driftkostnader föreningen
hade 2019.
Fördelningen av driftbidraget ryms inom tillgängliga budgeterade medel.
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Förslag till beslut
1. Kungälvs Roddklubb erhåller 129 405 kronor i driftbidrag 2021.

Mikael Ahlgren
Verksamhetschef lokaler och anläggningar
Expedieras till:

För kännedom till:

Katarina Vallström
Kungälvs Roddklubb

Anders Holm
Sektorchef samhälle och utveckling
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Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Katarina Vallström

1(4)

2021-05-05

Driftbidrag 2021: IK Kongahälla (Dnr KS2020/1941-2)
Sammanfattning
Kungälvs kommun fördelar årligen driftbidrag till föreningar med barn- och
ungdomsverksamhet. 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. Det kommunala föreningsstödet avses endast täcka en del
av föreningens kostnader.
Kostnaderna som föreningen redovisare är för verksamhetsåret 2019.
Total budget för bidraget att fördela: 1 400 000 kronor.
IK Kongahälla är en förening med 420 medlemmar, av dessa är 360 mellan 7-20 år och av
dessa är 50 flickor och 310 pojkar.
Föreningen har ansökt om 69 824 kronor.
Förslag till beslut:
IK Kongahälla erhåller 33 515 kronor i driftbidrag 2021.

Juridisk bedömning
Driftbidraget är ett kommunalt föreningsbidrag och bedöms utgöra en
kommunal angelägenhet enligt kommunallagen.
Kommunala bidrag till det ideella föreningslivet regleras ytterst sällan i speciallagstiftning. Av
betydelse för de ideella föreningarna är således i princip bara de allmänna reglerna i
kommunallagen.
Kommunallagens allmänna regler bör således beaktas och bland dessa särskilt:
- allmänintresset,
- lokaliseringsprincipen,
- den kommunala proportionalitetsprincipen och
- förbudet mot understöd åt näringsidkare.

Bakgrund
Idrottsföreningar som bedriver ungdomsverksamhet kan få stöd för faktiska driftskostnader
kopplade till föreningens lokaler, anläggning eller verksamhetens genomförande.
- Hyra, arrende
- Ränta avseende lån
- Värme, elektricitet
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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- Renhållning, sotning, vatten och avlopp
- Fastighetsförsäkring
- Vägavgift
- Bredband
- Taxa anläggning i annan kommun.
- Kostnad för följebåt
Bidragsberättigade föreningar kategoriseras i tre grupper:
1. Föreningar som bedriver huvuddelen av sin verksamhet i egen anläggning
2. Föreningar som bedriver huvuddelen av sin verksamhet utan anläggning (exempelvis
vattensporter som rodd, kanot eller segling)
3. Föreningar som bedriver huvuddelen av sin verksamhet vid kommunal anläggning.
Krav:
- Föreningen ska vara klassificerad som ungdomsverksamhet vilket innebär att föreningen
Ska ha en huvudsaklig inriktning på åldersgruppen 7–20 år
- Föreningen ska äga alternativt hyra fastigheten/anläggningen med ett hyreskontrakt på
minst ett år. Endast lokalyta exklusiv för verksamheten är bidragsgrundande.
- Fastigheten/anläggningen ska vara geografiskt placerad i Kungälvs kommun.
- Lokalen måste uppfylla myndighetskrav vad gäller exempelvis bygglov, brandsäkerhet och
försäkring.
- Kommunen har rätt att dra in hela eller delar av bidraget om lokalen/anläggningen inte sköts
eller används på ett för kommunen godtagbart sätt.
Förening som bedriver huvuddelen av sin verksamhet i egen anläggning eller utanför
anläggning (kategori 1 och 2) kan maximalt få 50% av sökt bidragssumma. Förening som
bedriver huvuddelen av sin verksamhet i kommunal anläggning eller utanför anläggning
(kategori 3) kan maximalt få 30% av sökt bidragssumma.
- Stödet omfattar eller avser inte att vara ett stöd till investeringar av olika slag.
- Stöd ges inte för lokaler hyrda i andra hand eller då privatpersoner står för
hyreskontraktet.
-Föreningslokaler som byggts med hjälp av ekonomisk eller annat kommunalt stöd
kommer att prövas särskilt och behandlas med stor restriktivitet.
- Stödet kan inte sökas för hyreskostnader eller liknande i redan kommunalt
subventionerade lokaler.
- Timtaxa i kommunens lokaler är inte berättigad till stöd.

Verksamhetens bedömning
IK Kongahälla är en fotbollsförening i Kungälv, som bedriver fotboll för alla åldrar.
Föreningens verksamhet sker främst på Kongevi och på Skarpe Nord.
Föreningen hade 420 medlemmar 2019, av dessa var 360 mellan 7–20 år, fördelat mellan 50
flickor och 310 pojkar.
Föreningen erhöll 2020, 28 511 kronor i driftbidrag.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Stödet relaterar till kommunfullmäktiges strategiska mål:
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-

Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande
Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar
Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kulturliv
Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen

Stödet relaterar till kommunstyrelsens resultatmål:
- ”Fler barn och unga deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv”, KS2016/0623
- ”Öka integrationen för nyanlända och minska utanförskapet”, KS2016/062

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,
funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir
inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Driftbidraget finns beskrivit i sin helhet i styrdokumentet ”Riktlinjer för föreningsbidrag”
KS2020/0674, som i sin tur relaterar till tidigare fastställda styrdokument:
- Vision 2040, KS2012/817
- Social översiktsplan steg 1, KS2018/1329
- Idrottspolitiskt program, KS2018/1043
- Funktionshinderspolitiskt program, KS2012/1521
- Näringslivsplan för ökad tillväxt, KS2016/0428
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Våra föreningar med barn- och ungdomsverksamhet, som bedriver verksamhet i egna
anläggningar tar ett stort medborgaransvar. Bidraget ska underlätta den fortlöpande driften av
föreningens anläggning.

Ekonomisk bedömning
Budget: 1 400 000 kr
IK Kongahälla har ansökt om totalt 69 824 kronor.
Vid fördelning av årets driftbidrag erhåller alla föreningar, 48 procent av godkänt sökt belopp.
IK Kongahälla erhåller 33 515 kronor, i driftbidrag 2021 för driftkostnader
föreningen hade 2019.
Fördelningen av driftbidraget ryms inom tillgängliga budgeterade medel.
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Förslag till beslut
1. IK Kongahälla erhåller 33 515 kronor i driftbidrag 2021.

Mikael Ahlgren
Verksamhetschef lokaler och anläggningar
Expedieras till:

För kännedom till:

Katarina Vallström
IK Kongahälla

Anders Holm
Sektorchef samhälle och utveckling
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Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Katarina Vallström

1(4)

2021-05-05

Driftbidrag 2021: Kungälvs orienteringsklubb (Dnr KS2020/1943-3)
Sammanfattning
Kungälvs kommun fördelar årligen driftbidrag till föreningar med barn- och
ungdomsverksamhet. 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. Det kommunala föreningsstödet avses endast täcka en del
av föreningens kostnader.
Kostnaderna som föreningen redovisare är för verksamhetsåret 2019.
Total budget för bidraget att fördela: 1 400 000 kronor.
Kungälvs orienteringsklubb har sitt säte i Kungälv och äger en fastighet uppe vid Fontins
motionscentral. Föreningen har aktiva i alla åldrar och totala medlemsantalet är 488. Av dessa
är 183 mellan 7-20 år, fördelat på 77 flickor och 106 pojkar.
Föreningen har totalt ansökt om 55 750 kronor för drift, och ytterligare 57 717 kronor för
annat, totalt 113 467 kr. Totalt godkänt belopp att söka stöd för: 75 175 kronor.
Förslag till beslut:
Kungälvs orienteringsklubb erhåller 36 093 kronor i driftbidrag 2021.

Juridisk bedömning
Driftbidraget är ett kommunalt föreningsbidrag och bedöms utgöra en
kommunal angelägenhet enligt kommunallagen.
Kommunala bidrag till det ideella föreningslivet regleras ytterst sällan i speciallagstiftning. Av
betydelse för de ideella föreningarna är således i princip bara de allmänna reglerna i
kommunallagen.
Kommunallagens allmänna regler bör således beaktas och bland dessa särskilt:
- allmänintresset,
- lokaliseringsprincipen,
- den kommunala proportionalitetsprincipen och
- förbudet mot understöd åt näringsidkare.

Bakgrund
Idrottsföreningar som bedriver ungdomsverksamhet kan få stöd för faktiska driftskostnader
kopplade till föreningens lokaler, anläggning eller verksamhetens genomförande.
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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- Hyra, arrende
- Ränta avseende lån
- Värme, elektricitet
- Renhållning, sotning, vatten och avlopp
- Fastighetsförsäkring
- Vägavgift
- Bredband
- Taxa anläggning i annan kommun.
- Kostnad för följebåt
Bidragsberättigade föreningar kategoriseras i tre grupper:
1. Föreningar som bedriver huvuddelen av sin verksamhet i egen anläggning
2. Föreningar som bedriver huvuddelen av sin verksamhet utan anläggning (exempelvis
vattensporter som rodd, kanot eller segling)
3. Föreningar som bedriver huvuddelen av sin verksamhet vid kommunal anläggning.
Krav:
- Föreningen ska vara klassificerad som ungdomsverksamhet vilket innebär att föreningen
Ska ha en huvudsaklig inriktning på åldersgruppen 7–20 år
- Föreningen ska äga alternativt hyra fastigheten/anläggningen med ett hyreskontrakt på
minst ett år. Endast lokalyta exklusiv för verksamheten är bidragsgrundande.
- Fastigheten/anläggningen ska vara geografiskt placerad i Kungälvs kommun.
- Lokalen måste uppfylla myndighetskrav vad gäller exempelvis bygglov, brandsäkerhet och
försäkring.
- Kommunen har rätt att dra in hela eller delar av bidraget om lokalen/anläggningen inte sköts
eller används på ett för kommunen godtagbart sätt.
Förening som bedriver huvuddelen av sin verksamhet i egen anläggning eller utanför
anläggning (kategori 1 och 2) kan maximalt få 50% av sökt bidragssumma. Förening som
bedriver huvuddelen av sin verksamhet i kommunal anläggning eller utanför anläggning
(kategori 3) kan maximalt få 30% av sökt bidragssumma.
- Stödet omfattar eller avser inte att vara ett stöd till investeringar av olika slag.
- Stöd ges inte för lokaler hyrda i andra hand eller då privatpersoner står för
hyreskontraktet.
-Föreningslokaler som byggts med hjälp av ekonomisk eller annat kommunalt stöd
kommer att prövas särskilt och behandlas med stor restriktivitet.
- Stödet kan inte sökas för hyreskostnader eller liknande i redan kommunalt
subventionerade lokaler.
- Timtaxa i kommunens lokaler är inte berättigad till stöd.
Verksamhetens bedömning
Kungälvs orienteringsklubb har sitt säte i Kungälv och äger en fastighet uppe vid Fontins
motionscentral. Föreningen har aktiva i alla åldrar och totala medlemsantalet är 488. Av dessa
är 183 mellan 7–20 år, fördelat på 77 flickor och 106 pojkar.
Föreningen har totalt ansökt om 55 750 kronor för drift, och ytterligare 57 717 kronor för
annat, totalt 113 467 kr. Totalt godkänt belopp att söka stöd för: 75 175 kronor.
Föreningen har ansökt om stöd för kartframställning, för cirka 35 000 kronor och detta
bedömer förvaltningen inte skall ges driftbidrag för.
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Föreningen erhöll 2020, 90 545 kronor i driftbidrag.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Stödet relaterar till kommunfullmäktiges strategiska mål:
- Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande
- Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar
- Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kulturliv
- Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen
Stödet relaterar till kommunstyrelsens resultatmål:
- ”Fler barn och unga deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv”, KS2016/0623
- ”Öka integrationen för nyanlända och minska utanförskapet”, KS2016/0623
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,
funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir
inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Driftbidraget finns beskrivit i sin helhet i styrdokumentet ”Riktlinjer för föreningsbidrag”
KS2020/0674, som i sin tur relaterar till tidigare fastställda styrdokument:
- Vision 2040, KS2012/817
- Social översiktsplan steg 1, KS2018/1329
- Idrottspolitiskt program, KS2018/1043
- Funktionshinderspolitiskt program, KS2012/1521
- Näringslivsplan för ökad tillväxt, KS2016/0428
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Våra föreningar med barn- och ungdomsverksamhet, som bedriver verksamhet i egna
anläggningar tar ett stort medborgaransvar. Bidraget ska underlätta den fortlöpande driften av
föreningens anläggning
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Ekonomisk bedömning
Budget: 1 400 000 kronor.
Kungälvs Orienteringsklubb har ansökt om totalt 113 467 kronor. Godkänt belopp att erhålla
driftbidrag är 75 175 kronor. Vid fördelning av årets driftbidrag erhåller alla föreningar 48
procent av godkänt sökt belopp.
Kungälvs Orienteringsklubb erhåller 36 120 kronor i driftbidrag 2021 för driftkostnader
föreningen hade 2019.
Fördelningen av driftbidraget ryms inom tillgängliga budgeterade medel.
Förslag till beslut
1. Kungälvs orienteringsklubb erhåller 36 120 kronor i driftbidrag 2021.

Mikael Ahlgren
Verksamhetschef lokaler och anläggningar
Expedieras till:

För kännedom till:

Katarina Vallström
Kungälvs Orienteringsklubb

Anders Holm
Sektorchef samhälle och utveckling
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Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Katarina Vallström

1(4)

2021-05-05

Driftbidrag 2021: Romelanda Ungdomsförening (Dnr KS2020/1946-2)
Sammanfattning
Kungälvs kommun fördelar årligen driftbidrag till föreningar med barn- och
ungdomsverksamhet. 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. Det kommunala föreningsstödet avses endast täcka en del
av föreningens kostnader.
Kostnaderna som föreningen redovisare är för verksamhetsåret 2019.
Total budget för bidraget att fördela: 1 400 000 kronor.
Romelanda Ungdomsförening har sitt säte i Diseröd, och bedriver där främst fotboll på
Romevi. Föreningen hade 808 medlemmar 2019, och av dessa var 241stycken mellan 7–20 år,
fördelat på 95 flickor och 146 pojkar.
Förslag till beslut:
Romelanda Ungdomsförening erhåller 129 842 kronor i driftbidrag 2021.

Juridisk bedömning
Driftbidraget är ett kommunalt föreningsbidrag och bedöms utgöra en
kommunal angelägenhet enligt kommunallagen.
Kommunala bidrag till det ideella föreningslivet regleras ytterst sällan i speciallagstiftning. Av
betydelse för de ideella föreningarna är således i princip bara de allmänna reglerna i
kommunallagen.
Kommunallagens allmänna regler bör således beaktas och bland dessa särskilt:
- allmänintresset,
- lokaliseringsprincipen,
- den kommunala proportionalitetsprincipen och
- förbudet mot understöd åt näringsidkare.

Bakgrund
Idrottsföreningar som bedriver ungdomsverksamhet kan få stöd för faktiska driftskostnader
kopplade till föreningens lokaler, anläggning eller verksamhetens genomförande.
- Hyra, arrende
- Ränta avseende lån
- Värme, elektricitet
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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- Renhållning, sotning, vatten och avlopp
- Fastighetsförsäkring
- Vägavgift
- Bredband
- Taxa anläggning i annan kommun.
- Kostnad för följebåt
Bidragsberättigade föreningar kategoriseras i tre grupper:
1. Föreningar som bedriver huvuddelen av sin verksamhet i egen anläggning
2. Föreningar som bedriver huvuddelen av sin verksamhet utan anläggning (exempelvis
vattensporter som rodd, kanot eller segling)
3. Föreningar som bedriver huvuddelen av sin verksamhet vid kommunal anläggning.
Krav:
- Föreningen ska vara klassificerad som ungdomsverksamhet vilket innebär att föreningen
Ska ha en huvudsaklig inriktning på åldersgruppen 7–20 år
- Föreningen ska äga alternativt hyra fastigheten/anläggningen med ett hyreskontrakt på
minst ett år. Endast lokalyta exklusiv för verksamheten är bidragsgrundande.
- Fastigheten/anläggningen ska vara geografiskt placerad i Kungälvs kommun.
- Lokalen måste uppfylla myndighetskrav vad gäller exempelvis bygglov, brandsäkerhet och
försäkring.
- Kommunen har rätt att dra in hela eller delar av bidraget om lokalen/anläggningen inte sköts
eller används på ett för kommunen godtagbart sätt.
Förening som bedriver huvuddelen av sin verksamhet i egen anläggning eller utanför
anläggning (kategori 1 och 2) kan maximalt få 50% av sökt bidragssumma. Förening som
bedriver huvuddelen av sin verksamhet i kommunal anläggning eller utanför anläggning
(kategori 3) kan maximalt få 30% av sökt bidragssumma.
- Stödet omfattar eller avser inte att vara ett stöd till investeringar av olika slag.
- Stöd ges inte för lokaler hyrda i andra hand eller då privatpersoner står för
hyreskontraktet.
-Föreningslokaler som byggts med hjälp av ekonomisk eller annat kommunalt stöd
kommer att prövas särskilt och behandlas med stor restriktivitet.
- Stödet kan inte sökas för hyreskostnader eller liknande i redan kommunalt
subventionerade lokaler.
- Timtaxa i kommunens lokaler är inte berättigad till stöd.

Verksamhetens bedömning
Romelanda Ungdomsförening är en förening med säte i Diseröd/Romelanda. Föreningen har
på sin anläggning byggnader, en konstgräsplan och en gräsplan.
Föreningen hade 808 medlemmar 2019, och av dessa var 241stycken mellan 7-20 år, fördelat
på 95 flickor och 146 pojkar.
I sin ansökan, förutom att redovisor kostnader för hyra, arrende, ränta avseende lån, värme,
elektricitet, renhållning, sotning, vatten och avlopp, fastighetsförsäkring, vägavgift och
bredband (totalt 270 505 kr) även ansökt om stöd för kostnader för exempelvis reparationer
av fastigheter, del av lönekostnader med mera, och totalt är deras ansökan för stöd av
driftbidrag på totalt 778 015 kronor.
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Förvaltningen har bara godkänt stöd för fasta kostnader som anges på ansökningsblankett och
även finns dokumenterade i styrdokument för föreningsbidrag.
Godkänt belopp att söka stöd för, gällande driftbidrag är således 270 505 kronor.
Föreningen erhöll 2020, 165 750 kronor i driftbidrag.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Stödet relaterar till kommunfullmäktiges strategiska mål:
- Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande
- Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar
- Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kulturliv
- Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen
Stödet relaterar till kommunstyrelsens resultatmål:
- ”Fler barn och unga deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv”, KS2016/0623
- ”Öka integrationen för nyanlända och minska utanförskapet”, KS2016/0623
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,
funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir
inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Driftbidraget finns beskrivit i sin helhet i styrdokumentet ”Riktlinjer för föreningsbidrag”
KS2020/0674, som i sin tur relaterar till tidigare fastställda styrdokument:
- Vision 2040, KS2012/817
- Social översiktsplan steg 1, KS2018/1329
- Idrottspolitiskt program, KS2018/1043
- Funktionshinderspolitiskt program, KS2012/1521
- Näringslivsplan för ökad tillväxt, KS2016/0428
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Våra föreningar med barn- och ungdomsverksamhet, som bedriver verksamhet i egna
anläggningar tar ett stort medborgaransvar. Bidraget ska underlätta den fortlöpande driften av
föreningens anläggning
Ekonomisk bedömning
Budget: 1 400 000 kr
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Romelanda Ungdomsförening har ansökt om totalt 778 015 kronor men godkända
driftkostnader att söka bidrag för, är 270 505 kronor.
Vid fördelning av årets driftbidrag erhåller alla föreningar, 48 procent av godkänt sökt belopp.
Romelanda Ungdomsförening erhåller 129 842 kronor, i driftbidrag 2021 för driftkostnader
föreningen hade 2019.
Fördelningen av driftbidraget ryms inom tillgängliga budgeterade medel.

Förslag till beslut
1. Romelanda Ungdomsförening erhåller 129 842 kronor i driftbidrag 2021.

Mikael Ahlgren
Verksamhetschef lokaler och anläggningar
Expedieras till:

För kännedom till:

Katarina Vallström
Romelanda Ungdomsförening

Anders Holm
Sektorchef samhälle och utveckling
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Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Katarina Vallström
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2021-05-05

Driftbidrag 2021: Kungälv Kyokushin karate (Dnr KS2020/1948-2)
Sammanfattning
Kungälvs kommun fördelar årligen driftbidrag till föreningar med barn- och
ungdomsverksamhet. 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. Det kommunala föreningsstödet avses endast täcka en del
av föreningens kostnader.
Kostnaderna som föreningen redovisare är för verksamhetsåret 2019.
Total budget för bidraget att fördela: 1 400 000 kronor.
Kungälv Kyokushin Karate är en förening med 471 medlemmar, av dessa är 313 mellan 7–20
år och av dessa är 111 flickor och 202 pojkar.
Föreningen har ansökt om 400 000 kronor.
Förslag till beslut:
Kungälv Kyokushin karate erhåller 192 000 kronor i driftbidrag 2021.

Juridisk bedömning
Driftbidraget är ett kommunalt föreningsbidrag och bedöms utgöra en
kommunal angelägenhet enligt kommunallagen.
Kommunala bidrag till det ideella föreningslivet regleras ytterst sällan i speciallagstiftning. Av
betydelse för de ideella föreningarna är således i princip bara de allmänna reglerna i
kommunallagen.
Kommunallagens allmänna regler bör således beaktas och bland dessa särskilt:
- allmänintresset,
- lokaliseringsprincipen,
- den kommunala proportionalitetsprincipen och
- förbudet mot understöd åt näringsidkare.

Bakgrund
Idrottsföreningar som bedriver ungdomsverksamhet kan få stöd för faktiska driftskostnader
kopplade till föreningens lokaler, anläggning eller verksamhetens genomförande.
- Hyra, arrende
- Ränta avseende lån
- Värme, elektricitet
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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- Renhållning, sotning, vatten och avlopp
- Fastighetsförsäkring
- Vägavgift
- Bredband
- Taxa anläggning i annan kommun.
- Kostnad för följebåt
Bidragsberättigade föreningar kategoriseras i tre grupper:
1. Föreningar som bedriver huvuddelen av sin verksamhet i egen anläggning
2. Föreningar som bedriver huvuddelen av sin verksamhet utan anläggning (exempelvis
vattensporter som rodd, kanot eller segling)
3. Föreningar som bedriver huvuddelen av sin verksamhet vid kommunal anläggning.
Krav:
- Föreningen ska vara klassificerad som ungdomsverksamhet vilket innebär att föreningen
Ska ha en huvudsaklig inriktning på åldersgruppen 7–20 år
- Föreningen ska äga alternativt hyra fastigheten/anläggningen med ett hyreskontrakt på
minst ett år. Endast lokalyta exklusiv för verksamheten är bidragsgrundande.
- Fastigheten/anläggningen ska vara geografiskt placerad i Kungälvs kommun.
- Lokalen måste uppfylla myndighetskrav vad gäller exempelvis bygglov, brandsäkerhet och
försäkring.
- Kommunen har rätt att dra in hela eller delar av bidraget om lokalen/anläggningen inte sköts
eller används på ett för kommunen godtagbart sätt.
Förening som bedriver huvuddelen av sin verksamhet i egen anläggning eller utanför
anläggning (kategori 1 och 2) kan maximalt få 50% av sökt bidragssumma. Förening som
bedriver huvuddelen av sin verksamhet i kommunal anläggning eller utanför anläggning
(kategori 3) kan maximalt få 30% av sökt bidragssumma.
- Stödet omfattar eller avser inte att vara ett stöd till investeringar av olika slag.
- Stöd ges inte för lokaler hyrda i andra hand eller då privatpersoner står för
hyreskontraktet.
-Föreningslokaler som byggts med hjälp av ekonomisk eller annat kommunalt stöd
kommer att prövas särskilt och behandlas med stor restriktivitet.
- Stödet kan inte sökas för hyreskostnader eller liknande i redan kommunalt
subventionerade lokaler.
- Timtaxa i kommunens lokaler är inte berättigad till stöd.
Verksamhetens bedömning
Kungälv Kyokushin Karate, är en barn- och ungdomsförening i Kungälv. Föreningen har en
väl utbredd verksamhet för alla åldrar. Föreningen hade 2019 471 medlemmar, av dessa är 313
mellan 7–20 år och av dessa är 111 flickor och 202 pojkar.
Föreningen har ansökt om 400 000 kronor. Kostnaderna gäller hyra i lokalen Klocktornet.
Föreningen erhöll 2020, 100 000 kronor i driftbidrag.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Stödet relaterar till kommunfullmäktiges strategiska mål:
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-

Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande
Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar
Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kulturliv
Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen

Stödet relaterar till kommunstyrelsens resultatmål:
- ”Fler barn och unga deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv”, KS2016/0623
- ”Öka integrationen för nyanlända och minska utanförskapet”, KS2016/0623
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,
funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir
inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Driftbidraget finns beskrivit i sin helhet i styrdokumentet ”Riktlinjer för föreningsbidrag”
KS2020/0674, som i sin tur relaterar till tidigare fastställda styrdokument:
- Vision 2040, KS2012/817
- Social översiktsplan steg 1, KS2018/1329
- Idrottspolitiskt program, KS2018/1043
- Funktionshinderspolitiskt program, KS2012/1521
- Näringslivsplan för ökad tillväxt, KS2016/0428
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Våra föreningar med barn- och ungdomsverksamhet, som bedriver verksamhet i egna
anläggningar tar ett stort medborgaransvar. Bidraget ska underlätta den fortlöpande driften av
föreningens anläggning.

Ekonomisk bedömning
Budget: 1 400 000 kr
Kungälv Kyokushin karate har ansökt om totalt 400 000 kronor.
Vid fördelning av årets driftbidrag erhåller alla föreningar, 48 procent av godkänt sökt belopp.
Kungälvs Kyokushin karate erhåller 192 000 kronor, i driftbidrag 2021 för
driftkostnader föreningen hade 2019.
Fördelningen av driftbidraget ryms inom tillgängliga budgeterade medel.
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Förslag till beslut
1. Kungälv Kyokushin karate erhåller 192 000 kronor i driftbidrag 2021.

Mikael Ahlgren
Verksamhetschef lokaler och anläggningar
Expedieras till:

För kännedom till:

Katarina Vallström
Kungälv Kyokushin Karate

Anders Holm
Sektorchef samhälle och utveckling
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Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Katarina Vallström

1(4)

2021-05-05

Driftbidrag 2021: Kungälvs tennisklubb (Dnr KS2020/1949-2)
Sammanfattning
Kungälvs kommun fördelar årligen driftbidrag till föreningar med barn- och
ungdomsverksamhet. 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. Det kommunala föreningsstödet avses endast täcka en del
av föreningens kostnader.
Kostnaderna som föreningen redovisare är för verksamhetsåret 2019.
Total budget för bidraget att fördela: 1 400 000 kronor.
Kungälvs tennisklubb är en förening med 411 medlemmar, av dessa är 143 mellan 7-20 år och
av dessa är 28 flickor och 115 pojkar.
Föreningen har ansökt om 228 222 kronor.
Förslag till beslut:
Kungälvs tennisklubb erhåller 109 546 kronor i driftbidrag 2021.

Juridisk bedömning
Driftbidraget är ett kommunalt föreningsbidrag och bedöms utgöra en
kommunal angelägenhet enligt kommunallagen.
Kommunala bidrag till det ideella föreningslivet regleras ytterst sällan i speciallagstiftning. Av
betydelse för de ideella föreningarna är således i princip bara de allmänna reglerna i
kommunallagen.
Kommunallagens allmänna regler bör således beaktas och bland dessa särskilt:
- allmänintresset,
- lokaliseringsprincipen,
- den kommunala proportionalitetsprincipen och
- förbudet mot understöd åt näringsidkare.

Bakgrund
Idrottsföreningar som bedriver ungdomsverksamhet kan få stöd för faktiska driftskostnader
kopplade till föreningens lokaler, anläggning eller verksamhetens genomförande.
- Hyra, arrende
- Ränta avseende lån
- Värme, elektricitet
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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- Renhållning, sotning, vatten och avlopp
- Fastighetsförsäkring
- Vägavgift
- Bredband
- Taxa anläggning i annan kommun.
- Kostnad för följebåt
Bidragsberättigade föreningar kategoriseras i tre grupper:
1. Föreningar som bedriver huvuddelen av sin verksamhet i egen anläggning
2. Föreningar som bedriver huvuddelen av sin verksamhet utan anläggning (exempelvis
vattensporter som rodd, kanot eller segling)
3. Föreningar som bedriver huvuddelen av sin verksamhet vid kommunal anläggning.
Krav:
- Föreningen ska vara klassificerad som ungdomsverksamhet vilket innebär att föreningen
Ska ha en huvudsaklig inriktning på åldersgruppen 7–20 år
- Föreningen ska äga alternativt hyra fastigheten/anläggningen med ett hyreskontrakt på
minst ett år. Endast lokalyta exklusiv för verksamheten är bidragsgrundande.
- Fastigheten/anläggningen ska vara geografiskt placerad i Kungälvs kommun.
- Lokalen måste uppfylla myndighetskrav vad gäller exempelvis bygglov, brandsäkerhet och
försäkring.
- Kommunen har rätt att dra in hela eller delar av bidraget om lokalen/anläggningen inte sköts
eller används på ett för kommunen godtagbart sätt.
Förening som bedriver huvuddelen av sin verksamhet i egen anläggning eller utanför
anläggning (kategori 1 och 2) kan maximalt få 50% av sökt bidragssumma. Förening som
bedriver huvuddelen av sin verksamhet i kommunal anläggning eller utanför anläggning
(kategori 3) kan maximalt få 30% av sökt bidragssumma.
- Stödet omfattar eller avser inte att vara ett stöd till investeringar av olika slag.
- Stöd ges inte för lokaler hyrda i andra hand eller då privatpersoner står för
hyreskontraktet.
-Föreningslokaler som byggts med hjälp av ekonomisk eller annat kommunalt stöd
kommer att prövas särskilt och behandlas med stor restriktivitet.
- Stödet kan inte sökas för hyreskostnader eller liknande i redan kommunalt
subventionerade lokaler.
- Timtaxa i kommunens lokaler är inte berättigad till stöd.

Verksamhetens bedömning
Kungälvs tennisklubb är en förening i Kungälv som även bedriver verksamhet för barn och
ungdomar. Föreningen hade 411 medlemmar 2019, av dessa är 143 mellan 7-20 år och av
dessa är 28 flickor och 115 pojkar.
Föreningen har ansökt om totalt 270 280 kronor med 42 058 kronor av dessa räknas som
investering då det är kostnader för renovering av kök, kontor och tennisplan. Föreningen kan
ansöka om investeringsstöd för dessa kostnader.
Totalt godkänt belopp att söka driftbidrag för: 228 222 kronor.
Föreningen erhöll 2020, 52 000 kronor.
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Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Stödet relaterar till kommunfullmäktiges strategiska mål:
- Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande
- Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar
- Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kulturliv
- Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen
Stödet relaterar till kommunstyrelsens resultatmål:
- ”Fler barn och unga deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv”, KS2016/0623
- ”Öka integrationen för nyanlända och minska utanförskapet”
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,
funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir
inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Driftbidraget finns beskrivit i sin helhet i styrdokumentet ”Riktlinjer för föreningsbidrag”
KS2020/0674, som i sin tur relaterar till tidigare fastställda styrdokument:
- Vision 2040, KS2012/817
- Social översiktsplan steg 1, KS2018/1329
- Idrottspolitiskt program, KS2018/1043
- Funktionshinderspolitiskt program, KS2012/1521
- Näringslivsplan för ökad tillväxt, KS2016/0428

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Våra föreningar med barn- och ungdomsverksamhet, som bedriver verksamhet i egna
anläggningar tar ett stort medborgaransvar. Bidraget ska underlätta den fortlöpande driften av
föreningens anläggning.

Ekonomisk bedömning
Budget: 1 400 000 kr
Kungälvs tennisklubb har ansökt om totalt 270 280 kronor, varav att söka bidrag godkänt
belopp är 228 222 kronor.
Vid fördelning av årets driftbidrag erhåller alla föreningar, 48 procent av godkänt sökt belopp.
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Kungälvs tennisklubb erhåller 109 546 kronor, i driftbidrag 2021 för driftkostnader
föreningen hade 2019.
Fördelningen av driftbidraget ryms inom tillgängliga budgeterade medel.

Förslag till beslut
1. Kungälvs tennisklubb erhåller 109 546 kronor i driftbidrag 2021.

Mikael Ahlgren
Verksamhetschef lokaler och anläggningar
Expedieras till:

För kännedom till:

Katarina Vallström
Kungälvs tennisklubb

Anders Holm
Sektorchef samhälle och utveckling
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Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Katarina Vallström

1(4)

2021-05-05

Driftbidrag 2021: Kode IF (Dnr KS2020/2035-2)
Sammanfattning
Kungälvs kommun fördelar årligen driftbidrag till föreningar med barn- och
ungdomsverksamhet. 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. Det kommunala föreningsstödet avses endast täcka en del
av föreningens kostnader.
Kostnaderna som föreningen redovisare är för verksamhetsåret 2019.
Total budget för bidraget att fördela: 1 400 000 kronor.
Kode IF är en förening med 346 medlemmar mellan 7–20 år och av dessa är 131 flickor och
215 pojkar.
Föreningen har ansökt om 203 244 kronor.
Förslag till beslut:
Kode IF erhåller 97 557 kronor i driftbidrag 2021.

Juridisk bedömning
Driftbidraget är ett kommunalt föreningsbidrag och bedöms utgöra en
kommunal angelägenhet enligt kommunallagen.
Kommunala bidrag till det ideella föreningslivet regleras ytterst sällan i speciallagstiftning. Av
betydelse för de ideella föreningarna är således i princip bara de allmänna reglerna i
kommunallagen.
Kommunallagens allmänna regler bör således beaktas och bland dessa särskilt:
- allmänintresset,
- lokaliseringsprincipen,
- den kommunala proportionalitetsprincipen och
- förbudet mot understöd åt näringsidkare.

Bakgrund
Idrottsföreningar som bedriver ungdomsverksamhet kan få stöd för faktiska driftskostnader
kopplade till föreningens lokaler, anläggning eller verksamhetens genomförande.
- Hyra, arrende
- Ränta avseende lån
- Värme, elektricitet
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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- Renhållning, sotning, vatten och avlopp
- Fastighetsförsäkring
- Vägavgift
- Bredband
- Taxa anläggning i annan kommun.
- Kostnad för följebåt
Bidragsberättigade föreningar kategoriseras i tre grupper:
1. Föreningar som bedriver huvuddelen av sin verksamhet i egen anläggning
2. Föreningar som bedriver huvuddelen av sin verksamhet utan anläggning (exempelvis
vattensporter som rodd, kanot eller segling)
3. Föreningar som bedriver huvuddelen av sin verksamhet vid kommunal anläggning.
Krav:
- Föreningen ska vara klassificerad som ungdomsverksamhet vilket innebär att föreningen
Ska ha en huvudsaklig inriktning på åldersgruppen 7–20 år
- Föreningen ska äga alternativt hyra fastigheten/anläggningen med ett hyreskontrakt på
minst ett år. Endast lokalyta exklusiv för verksamheten är bidragsgrundande.
- Fastigheten/anläggningen ska vara geografiskt placerad i Kungälvs kommun.
- Lokalen måste uppfylla myndighetskrav vad gäller exempelvis bygglov, brandsäkerhet och
försäkring.
- Kommunen har rätt att dra in hela eller delar av bidraget om lokalen/anläggningen inte sköts
eller används på ett för kommunen godtagbart sätt.
Förening som bedriver huvuddelen av sin verksamhet i egen anläggning eller utanför
anläggning (kategori 1 och 2) kan maximalt få 50% av sökt bidragssumma. Förening som
bedriver huvuddelen av sin verksamhet i kommunal anläggning eller utanför anläggning
(kategori 3) kan maximalt få 30% av sökt bidragssumma.
- Stödet omfattar eller avser inte att vara ett stöd till investeringar av olika slag.
- Stöd ges inte för lokaler hyrda i andra hand eller då privatpersoner står för
hyreskontraktet.
-Föreningslokaler som byggts med hjälp av ekonomisk eller annat kommunalt stöd
kommer att prövas särskilt och behandlas med stor restriktivitet.
- Stödet kan inte sökas för hyreskostnader eller liknande i redan kommunalt
subventionerade lokaler.
- Timtaxa i kommunens lokaler är inte berättigad till stöd.

Verksamhetens bedömning
Kode IF är en fotbollsförening med säte i Kode. Föreningen har egenägd föreningsfastighet
vid den kommunala anläggningen Lunnevi. Tidigare hade även föreningen drift av hela
anläggningen.
Föreningen har en stor barn- och ungdomsverksamhet och även både dam- och herrlag på
seniorsidan.
Föreningen har ansökt om driftbidrag för 203 244 kronor som gäller drift av
föreningsfastigheten.
Föreningen erhåll 2020, 92 175 kronor i driftbidrag.
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Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Stödet relaterar till kommunfullmäktiges strategiska mål:
- Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande
- Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar
- Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kulturliv
- Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen
Stödet relaterar till kommunstyrelsens resultatmål:
- ”Fler barn och unga deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv”, KS2016/0623
- ”Öka integrationen för nyanlända och minska utanförskapet”, KS2016/062
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,
funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir
inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Driftbidraget finns beskrivit i sin helhet i styrdokumentet ”Riktlinjer för föreningsbidrag”
KS2020/0674, som i sin tur relaterar till tidigare fastställda styrdokument:
- Vision 2040, KS2012/817
- Social översiktsplan steg 1, KS2018/1329
- Idrottspolitiskt program, KS2018/1043
- Funktionshinderspolitiskt program, KS2012/1521
- Näringslivsplan för ökad tillväxt, KS2016/0428
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Våra föreningar med barn- och ungdomsverksamhet, som bedriver verksamhet i egna
anläggningar tar ett stort medborgaransvar. Bidraget ska underlätta den fortlöpande driften av
föreningens anläggning.

Ekonomisk bedömning
Budget: 1 400 000 kr
Kode IF har ansökt om totalt 203 244 kronor.
Vid fördelning av årets driftbidrag erhåller alla föreningar, 48 procent av godkänt sökt belopp.
Kode IF erhåller 97 557 kronor, i driftbidrag 2021 för driftkostnader föreningen hade 2019.
Fördelningen av driftbidraget ryms inom tillgängliga budgeterade medel.
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Förslag till beslut
1. Kode IF erhåller 97 557 kr i driftbidrag 2021.
Mikael Ahlgren
Verksamhetschef lokaler och anläggningar
Expedieras till:

För kännedom till:

Katarina Vallström
Kode IF

Anders Holm
Sektorchef samhälle och utveckling
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Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Katarina Vallström

1(4)

2021-05-05

Kultur- och fritidsfrämjande stöd 2021: Kungälvs folkets hus och park
(Dnr KS2021/0115-2)
Sammanfattning
Kungälvs kommun fördelar årligen ut stöd för kultur- och fritidsfrämjande verksamhet till
föreningar i vår kommun, Kungälvs kommuns förslag till fördelning av bidrag till kultur- och
fritidsfrämjande verksamhet 2021 har sin utgångspunkt i en oförändrad ram för stöd 2021.
För kultur- och fritidsfrämjande verksamhet handlar detta om en total budget på 630 000
kronor att disponera inom kultur- och fritidsfrämjande verksamhet.
Maximalt 540 000 kronor är möjliga medel att fördela till verksamhet och kulturbidrag. Av
dessa, är 80 000 kronor reserverade för IOP med föreningen Vuxen på stan (KS2018/1700).
Totalt kvar att fördela till sökande föreningar: maximalt 460 000 kronor.
Minst 90 000 kronor hanteras löpande under året till olika ansökningar avseende
arrangemangs- eller verksamhetskaraktär (exempelvis kulturföreningar eller idrottsföreningar)
med särskild prövning i utskottet för bildning och lärande i varje enskilt fall.
Kungälvs folkets hus och park har ansökt om kultur- och fritidsfrämjande stöd för
verksamheten 2021. Sökt belopp: 45 000 kronor.
Förslag till beslut:
Kungälvs folkets hus och park erhåller 30 000 kronor i stöd för verksamhet
2021.

Juridisk bedömning
Kultur- och fritidsfrämjande bidrag är ett kommunalt föreningsbidrag och bedöms utgöra en
kommunal angelägenhet enligt kommunallagen.
Kommunala bidrag till det ideella föreningslivet regleras ytterst sällan i speciallagstiftning. Av
betydelse för de ideella föreningarna är således i princip bara de allmänna reglerna i
kommunallagen.
Kommunallagens allmänna regler bör således beaktas och bland dessa särskilt:
- allmänintresset,
- lokaliseringsprincipen,
- den kommunala proportionalitetsprincipen och
- förbudet mot understöd åt näringsidkare.

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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Bakgrund
Bidraget kan sökas av alla fritids- och kulturföreningar i Kungälv som bedriver löpande
kultur- eller fritidsfrämjande verksamhet. Stödet kan betalas ut till organisationer inom
kommunen som till exempel arrangerar eller står som medarrangör till ett arrangemang som
på ett positivt sätt profilerar och marknadsför kommunen. Stödet kan även gå till
verksamheter som kommunen bedömer som angelägna och som inte går under övriga
bidragsbestämmelser.
Totalt finns 630 000 kronor budgeterat för kultur- och fritidsfrämjande verksamhet. Av dessa
fördelas årligen maximalt 460 000 kronor till kultur- och fritidsfrämjande verksamhet. 80 000
kronor av dessa är reserverade för det beslutade IOP mellan Kungälvs kommun och Stiftelsen
Kungälvsbostäder och föreningen Vuxen på stan (KS2018/1700).
Totalt har 35 föreningar sökt kultur- och fritidsfrämjande stöd 2021. Ansökningar kommer
från föreningar bland annat inom körsång, konstvandringar, hembygdsföreningar,
släktforskningar, biodling, arkivering och musikkår. Totalt har dessa föreningar ansökt om
stöd för 1 068 000 kronor.

Verksamhetens bedömning
Kungälvs folkets hus och park är en öppen demokratisk mötesplats vars roll är att skapa
kultur, nöjen och möten tillgängliga för alla människor i hela kommunen.
Föreningen ansöker om stöd för att kunna underhålla och försäkra parkens sex byggnader.
Detta för att kunna hålla parken öppen för skolavslutningsdisco, mogendans och andra
arrangemang som loppisar, barnteater och liknande.
Under pandemiåret 2020 hade parken inga arrangemang och fick därmed heller inte in några
intäkter som kan användas för det löpande underhållet, därav anses stödet till parken vara
viktigt för att kunna öppna upp parken igen för arrangemang och möten när det är möjligt
igen.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Stöd till Kungälvs folkets hus och park bedöms som särskilt relevant utifrån följande
strategiska mål:
3) Att ge möjlighet till en aktiv fritid för alla åldrar.
Kungälvs Folkets hus och park erbjuder framför allt aktiviteter i form av dans för vuxna
personer men även arrangemang som ”sommarstart” sker på anläggningen.
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.
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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
Bidraget finns beskrivet i styrdokumentet ”Riktlinjer för föreningsstöd” KS2020/0674.
Stöd till kultur- och fritidsfrämjande verksamhet (kapitel 11.7). Stödet syftar till att kommunen
ska ha ett rikt konst- och fritidsliv av hög kvalitet som alla har möjlighet att ta del av.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Våra ideella föreningar i Kungälvs kommun tar ett stort medborgaransvar. Bidraget skall
underlätta att föreningarna kan fortsätta med arrangemang, aktiviteter och utveckling. Totalt
har dessa föreningar som ansökt om kultur- och fritidsfrämjande bidrag för 5 500 medlemmar
som tillsammans genomför möten, samkväm och aktiviteter.

Ekonomisk bedömning
Kungälvs kommun fördelar årligen ut stöd för kultur- och fritidsfrämjande verksamhet till
föreningar i vår kommun, Kungälvs kommuns förslag till fördelning av bidrag till kultur- och
fritidsfrämjande verksamhet 2021 har sin utgångspunkt i en oförändrad ram för stöd 2021.
För kultur- och fritidsfrämjande verksamhet handlar detta om en total budget på 630 000
kronor att disponera inom kultur- och fritidsfrämjande verksamhet.
Maximalt 540 000 kronor är möjliga medel att fördela till verksamhet och kulturbidrag. Av
dessa, är 80 000 kronor reserverade för IOP med föreningen Vuxen på stan (KS2018/1700).
Totalt kvar att fördela till sökande föreningar: maximalt 460 000 kronor.
Minst 90 000 kronor hanteras löpande under året till olika ansökningar avseende
arrangemangs- eller verksamhetskaraktär (exempelvis kulturföreningar eller idrottsföreningar)
med särskild prövning i utskottet för bildning och lärande i varje enskilt fall.
Föreningen Kungälvs folkets hus och park ansöker om 45 000 kronor för verksamhetsåret
2021.
Stödet till Kungälvs folkets hus och park, 30 000 kronor, ryms inom befintlig budget.

Förslag till beslut
1. Kungälvs folkets hus och park erhåller 30 000 kronor i stöd för verksamheten
2021.

Dennis Reinhold
Sektorchef bildning och lärande

Anders Holm
Sektorchef samhälle och utveckling
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Expedieras till:

Kungälvs folkets hus och park

För kännedom till:

Katarina Vallström
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Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Katarina Vallström

1(4)

2021-05-05

Kultur- och fritidsfrämjande stöd 2021: Kungälvs Teaterförening (Dnr
KS2021/0207-2)
Sammanfattning
Kungälvs kommun fördelar årligen ut stöd för kultur- och fritidsfrämjande verksamhet till
föreningar i vår kommun, Kungälvs kommuns förslag till fördelning av bidrag till kultur- och
fritidsfrämjande verksamhet 2021 har sin utgångspunkt i en oförändrad ram för stöd 2021.
För kultur- och fritidsfrämjande verksamhet handlar detta om en total budget på 630 000
kronor att disponera inom kultur- och fritidsfrämjande verksamhet.
Maximalt 540 000 kronor är möjliga medel att fördela till verksamhet och kulturbidrag. Av
dessa, är 80 000 kronor reserverade för IOP med föreningen Vuxen på stan (KS2018/1700).
Totalt kvar att fördela till sökande föreningar: maximalt 460 000 kronor.
Minst 90 000 kronor hanteras löpande under året till olika ansökningar avseende
arrangemangs- eller verksamhetskaraktär (exempelvis kulturföreningar eller idrottsföreningar)
med särskild prövning i utskottet för bildning och lärande i varje enskilt fall.
Kungälvs teaterförening ansöker om 90 000 kronor för verksamhetsåret 2021.
Förslag till beslut:
Kungälvs teaterförening erhåller 50 000 kronor i stöd för verksamheten 2021.

Juridisk bedömning
Bidraget kan sökas av alla fritids- och kulturföreningar i Kungälv som bedriver löpande
kultur- eller fritidsfrämjande verksamhet. Stödet kan betalas ut till organisationer inom
kommunen som till exempel arrangerar eller står som medarrangör till ett arrangemang som
på ett positivt sätt profilerar och marknadsför kommunen. Stödet kan även gå till
verksamheter som kommunen bedömer som angelägna och som inte går under övriga
bidragsbestämmelser.
Totalt finns 630 000 kronor budgeterat för kultur- och fritidsfrämjande verksamhet. Av dessa
fördelas årligen maximalt 460 000 kronor till kultur- och fritidsfrämjande verksamhet. 80 000
kronor av dessa är reserverade för det beslutade IOP mellan Kungälvs kommun och Stiftelsen
Kungälvsbostäder och föreningen Vuxen på stan (KS2018/1700).
Totalt har 35 föreningar sökt kultur- och fritidsfrämjande stöd 2021. Ansökningar kommer
från föreningar bland annat inom körsång, konstvandringar, hembygdsföreningar,
släktforskningar, biodling, arkivering och musikkår. Totalt har dessa föreningar ansökt om
stöd för 1 068 000 kronor.
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

20 Kultur- och fritidsfrämjande stöd 2021: Kungälvs Teaterförening - KS2021/0207-2 Kultur- och fritidsfrämjande stöd 2021: Kungälvs Teaterförening : Kultur- och fritidsfrämjande stöd 2021: Kungälvs Teaterförening

2(4)

Bakgrund
Bidraget kan sökas av alla fritids- och kulturföreningar i Kungälv som bedriver löpande
kultur- eller fritidsfrämjande verksamhet. Stödet kan betalas ut till organisationer inom
kommunen som till exempel arrangerar eller står som medarrangör till ett arrangemang som
på ett positivt sätt profilerar och marknadsför kommunen. Stödet kan även gå till
verksamheter som kommunen bedömer som angelägna och som inte går under övriga
bidragsbestämmelser.
Totalt finns 630 000 kronor budgeterat för kultur- och fritidsfrämjande verksamhet. Av dessa
fördelas årligen maximalt 460 000 kronor till kultur- och fritidsfrämjande verksamhet. 80 000
kronor av dessa är reserverade för det beslutade IOP mellan Kungälvs kommun och Stiftelsen
Kungälvsbostäder och föreningen Vuxen på stan (KS2018/1700).
Totalt har 35 föreningar sökt kultur- och fritidsfrämjande stöd 2021. Ansökningar kommer
från föreningar bland annat inom körsång, konstvandringar, hembygdsföreningar,
släktforskningar, biodling, arkivering och musikkår. Totalt har dessa föreningar ansökt om
stöd för 1 068 000 kronor.

Verksamhetens bedömning
Kungälvs Teaterförening är en förening med 324 medlemmar.
Under pandemiåret blev föreställningarna få och allt sattes på paus. Föreningen hade övat och
repeterat in nya föreställningar och planerat in verksamhet för hela året.
Nu hoppas föreningen att kulturarrangemang kan återgå till det normala och att föreningen
kan fortsätta erbjuda medborgarna nya föreställningar.
När så det sker, kommer de att fortsätta sätta upp så kallade soppteatrar och även populära
barnföreställningar.
Stödet till Kungälvs Teaterförening skulle hjälpa föreningen att fortsätta erbjuda invånarna i
Kungälvs kommun ett rikt och varierat teaterutbud, förhoppningsvis under hösten 2021.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Stöd till Kungälvs musikkår bedöms som särskilt relevant utifrån följande strategiska mål:
3) Att ge möjlighet till en aktiv fritid för alla åldrar
4) Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kulturliv

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.
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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
Bidraget finns beskrivet i styrdokumentet ”Riktlinjer för föreningsstöd” KS2020/0674.
Stöd till kultur- och fritidsfrämjande verksamhet (kapitel 11.7). Stödet syftar till att kommunen
ska ha ett rikt konst- och fritidsliv av hög kvalitet som alla har möjlighet att ta del av.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Våra ideella föreningar i Kungälvs kommun tar ett stort medborgaransvar. Bidraget skall
underlätta att föreningarna kan fortsätta med arrangemang, aktiviteter och utveckling. Totalt
har dessa föreningar som ansökt om kultur- och fritidsfrämjande bidrag för 5 500 medlemmar
som tillsammans genomför möten, samkväm och aktiviteter.
Ekonomisk bedömning
Kungälvs kommun fördelar årligen ut stöd för kultur- och fritidsfrämjande verksamhet till
föreningar i vår kommun, Kungälvs kommuns förslag till fördelning av bidrag till kultur- och
fritidsfrämjande verksamhet 2021 har sin utgångspunkt i en oförändrad ram för stöd 2021.
För kultur- och fritidsfrämjande verksamhet handlar detta om en total budget på 630 000
kronor att disponera inom kultur- och fritidsfrämjande verksamhet.
Maximalt 540 000 kronor är möjliga medel att fördela till verksamhet och kulturbidrag. Av
dessa, är 80 000 kronor reserverade för IOP med föreningen Vuxen på stan (KS2018/1700).
Totalt kvar att fördela till sökande föreningar: maximalt 460 000 kronor.
Minst 90 000 kronor hanteras löpande under året till olika ansökningar avseende
arrangemangs- eller verksamhetskaraktär (exempelvis kulturföreningar eller idrottsföreningar)
med särskild prövning i utskottet för bildning och lärande i varje enskilt fall.
Kungälvs teaterförening ansöker om 90 000 kronor för verksamhetsåret 2021.
Stödet till Kungälvs teaterförening, 50 000 kronor, ryms inom befintlig budget.

Förslag till beslut
1. Kungälvs teaterförening erhåller 50 000 kronor i stöd för verksamheten 2021.

Dennis Reinhold
Sektorchef bildning och lärande

Anders Holm
Sektorchef samhälle och utveckling
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Expedieras till:

För kännedom till:

Kungälvs teaterförening
Katarina Vallström
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Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Katarina Vallström
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2021-05-05

Kultur- och fritidsfrämjande stöd 2021: Kungälvs Musikkår (Dnr
KS2021/0215-2)
Sammanfattning
Kungälvs kommun fördelar årligen ut stöd för kultur- och fritidsfrämjande verksamhet till
föreningar i vår kommun, Kungälvs kommuns förslag till fördelning av bidrag till kultur- och
fritidsfrämjande verksamhet 2021 har sin utgångspunkt i en oförändrad ram för stöd 2021.
För kultur- och fritidsfrämjande verksamhet handlar detta om en total budget på 630 000
kronor att disponera inom kultur- och fritidsfrämjande verksamhet.
Maximalt 540 000 kronor är möjliga medel att fördela till verksamhet och kulturbidrag. Av
dessa, är 80 000 kronor reserverade för IOP med föreningen Vuxen på stan (KS2018/1700).
Totalt kvar att fördela till sökande föreningar: maximalt 460 000 kronor.
Minst 90 000 kronor hanteras löpande under året till olika ansökningar avseende
arrangemangs- eller verksamhetskaraktär (exempelvis kulturföreningar eller idrottsföreningar)
med särskild prövning i utskottet för bildning och lärande i varje enskilt fall.
Kungälvs musikkår ansöker om 30 000 kronor för verksamhetsåret 2021.
Förslag till beslut:
Kungälvs musikkår erhåller 30 000 kronor i stöd för verksamheten 2021.

Juridisk bedömning
Kultur- och fritidsfrämjande bidrag är ett kommunalt föreningsbidrag och bedöms utgöra en
kommunal angelägenhet enligt kommunallagen.
Kommunala bidrag till det ideella föreningslivet regleras ytterst sällan i speciallagstiftning. Av
betydelse för de ideella föreningarna är således i princip bara de allmänna reglerna i
kommunallagen.
Kommunallagens allmänna regler bör således beaktas och bland dessa särskilt:
- allmänintresset,
- lokaliseringsprincipen,
- den kommunala proportionalitetsprincipen och
- förbudet mot understöd åt näringsidkare.

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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Bakgrund
Bidraget kan sökas av alla fritids- och kulturföreningar i Kungälv som bedriver löpande
kultur- eller fritidsfrämjande verksamhet. Stödet kan betalas ut till organisationer inom
kommunen som till exempel arrangerar eller står som medarrangör till ett arrangemang som
på ett positivt sätt profilerar och marknadsför kommunen. Stödet kan även gå till
verksamheter som kommunen bedömer som angelägna och som inte går under övriga
bidragsbestämmelser.
Totalt finns 630 000 kronor budgeterat för kultur- och fritidsfrämjande verksamhet. Av dessa
fördelas årligen maximalt 460 000 kronor till kultur- och fritidsfrämjande verksamhet. 80 000
kronor av dessa är reserverade för det beslutade IOP mellan Kungälvs kommun och Stiftelsen
Kungälvsbostäder och föreningen Vuxen på stan (KS2018/1700).
Totalt har 35 föreningar sökt kultur- och fritidsfrämjande stöd 2021. Ansökningar kommer
från föreningar bland annat inom körsång, konstvandringar, hembygdsföreningar,
släktforskningar, biodling, arkivering och musikkår. Totalt har dessa föreningar ansökt om
stöd för 1 068 000 kronor.

Verksamhetens bedömning
Kungälvs musikkår är en ideell förening som bedriver orkesterverksamhet för ungdomar och
vuxna. De har 24 medlemmar mellan 7-20 år och 28 stycken medlemmar som är äldre än 20
år. De har ett samarbete med kommunens kulturskola för att få ungdomar att fortsätta spela
instrument efter att de slutat gymnasiet. De är en amatörorkester på hög nivå som vill hålla
blåsmusiken levande både i vår kommun men även nationellt. Föreningen fyller även en viktig
social plattform där människor kan mötas över generationsgränserna och spela tillsammans.
De repeterar en gång i veckan och har flertalet framträdande per år i form av konserter och
parader. Stödets ändamål skulle hjälpa föreningen att köpa in slagverksmaterial,
noter/arrangemang och kostnader för lokalhyror vid repetitioner samt konserter på Mimers
hus. Stödet skulle även hjälpa att täcka dirigentarvoden.
Föreningen erhöll 2020: 35 000 kronor
Liksom de flesta andra föreningar har pandemin slagit hårt mot föreningen. Uteblivna
representationsresor, uteblivna biljettintäkter och svårt att nå ut till sin publik. Föreningen har i
den mån det varit möjligt fortsätt träna och hoppas på att snart kunna möta publik och
medborgare igen.
Föreningen spelar alltifrån jazz och klassisk musik till musikal och marschmusik. Deras
hemmaarena är Mimers Hus och de spelar ofta och gärna på gatorna i Kungälv, Marstrand
eller Göteborg. Föreningen gör även samproduktioner med Drillflickorna, olika körer
och/eller sångsolister.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Stöd till Kungälvs musikkår bedöms som särskilt relevant utifrån följande strategiska mål:
3) Att ge möjlighet till en aktiv fritid för alla åldrar
4) Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kulturliv
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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,
funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir
inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Bidraget finns beskrivet i styrdokumentet ”Riktlinjer för föreningsstöd” KS2020/0674.
Stöd till kultur- och fritidsfrämjande verksamhet (kapitel 11.7). Stödet syftar till att kommunen
ska ha ett rikt konst- och fritidsliv av hög kvalitet som alla har möjlighet att ta del av.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Våra ideella föreningar i Kungälvs kommun tar ett stort medborgaransvar. Bidraget skall
underlätta att föreningarna kan fortsätta med arrangemang, aktiviteter och utveckling. Totalt
har dessa föreningar som ansökt om kultur- och fritidsfrämjande bidrag för 5 500 medlemmar
som tillsammans genomför möten, samkväm och aktiviteter.

Ekonomisk bedömning
Kungälvs kommun fördelar årligen ut stöd för kultur- och fritidsfrämjande verksamhet till
föreningar i vår kommun, Kungälvs kommuns förslag till fördelning av bidrag till kultur- och
fritidsfrämjande verksamhet 2021 har sin utgångspunkt i en oförändrad ram för stöd 2021.
För kultur- och fritidsfrämjande verksamhet handlar detta om en total budget på 630 000
kronor att disponera inom kultur- och fritidsfrämjande verksamhet.
Maximalt 540 000 kronor är möjliga medel att fördela till verksamhet och kulturbidrag. Av
dessa, är 80 000 kronor reserverade för IOP med föreningen Vuxen på stan (KS2018/1700).
Totalt kvar att fördela till sökande föreningar: maximalt 460 000 kronor.
Minst 90 000 kronor hanteras löpande under året till olika ansökningar avseende
arrangemangs- eller verksamhetskaraktär (exempelvis kulturföreningar eller idrottsföreningar)
med särskild prövning i utskottet för bildning och lärande i varje enskilt fall.
Kungälvs musikkår ansöker om 30 000 kronor för verksamhetsåret 2021.
Stödet till Kungälvs musikkår, 30 000 kronor, ryms inom befintlig budget.

Förslag till beslut
1. Kungälvs musikkår erhåller 30 000 kronor i stöd för verksamheten 2021.
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Dennis Reinhold
Sektorchef bildning och lärande
Expedieras till:

För kännedom till:

Kungälvs musikkår
Katarina Vallström

Anders Holm
Sektorchef samhälle och utveckling
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Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Katarina Vallström
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Kultur- och fritidsfrämjande stöd 2021: Nordiska Folkhögskolan (Dnr
KS2021/0508-2)
Sammanfattning
Kungälvs kommun fördelar årligen ut stöd för kultur- och fritidsfrämjande verksamhet till
föreningar i vår kommun, Kungälvs kommuns förslag till fördelning av bidrag till kultur- och
fritidsfrämjande verksamhet 2021 har sin utgångspunkt i en oförändrad ram för stöd 2021.
För kultur- och fritidsfrämjande verksamhet handlar detta om en total budget på 630 000
kronor att disponera inom kultur- och fritidsfrämjande verksamhet.
Maximalt 540 000 kronor är möjliga medel att fördela till verksamhet och kulturbidrag. Av
dessa, är 80 000 kronor reserverade för IOP med föreningen Vuxen på stan (KS2018/1700).
Totalt kvar att fördela till sökande föreningar: maximalt 460 000 kronor.
Minst 90 000 kronor hanteras löpande under året till olika ansökningar avseende
arrangemangs- eller verksamhetskaraktär (exempelvis kulturföreningar eller idrottsföreningar)
med särskild prövning i utskottet för bildning och lärande i varje enskilt fall.
Nordiska Folkhögskolan ansöker om 200 000 kronor för verksamhetsåret 2021.
Förslag till beslut:
Nordiska Folkhögskolan erhåller 100 000 kronor i stöd för verksamheten 2021.
Juridisk bedömning
Kultur- och fritidsfrämjande bidrag är ett kommunalt föreningsbidrag och bedöms utgöra en
kommunal angelägenhet enligt kommunallagen.
Kommunala bidrag till det ideella föreningslivet regleras ytterst sällan i speciallagstiftning. Av
betydelse för de ideella föreningarna är således i princip bara de allmänna reglerna i
kommunallagen.
Kommunallagens allmänna regler bör således beaktas och bland dessa särskilt:
- allmänintresset,
- lokaliseringsprincipen,
- den kommunala proportionalitetsprincipen och
- förbudet mot understöd åt näringsidkare.

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

22 Kultur- och fritidsfrämjande stöd 2021: Nordiska Folkhögskolan - KS2021/0508-2 Kultur- och fritidsfrämjande stöd 2021: Nordiska Folkhögskolan : Kultur- och fritidsfrämjande stöd 2021: Nordiska Folkhögskolan

2(4)

Bakgrund
Bidraget kan sökas av alla fritids- och kulturföreningar i Kungälv som bedriver löpande
kultur- eller fritidsfrämjande verksamhet. Stödet kan betalas ut till organisationer inom
kommunen som till exempel arrangerar eller står som medarrangör till ett arrangemang som
på ett positivt sätt profilerar och marknadsför kommunen. Stödet kan även gå till
verksamheter som kommunen bedömer som angelägna och som inte går under övriga
bidragsbestämmelser.
Totalt finns 630 000 kronor budgeterat för kultur- och fritidsfrämjande verksamhet. Av dessa
fördelas årligen maximalt 460 000 kronor till kultur- och fritidsfrämjande verksamhet. 80 000
kronor av dessa är reserverade för det beslutade IOP mellan Kungälvs kommun och Stiftelsen
Kungälvsbostäder och föreningen Vuxen på stan (KS2018/1700).
Totalt har 35 föreningar sökt kultur- och fritidsfrämjande stöd 2021. Ansökningar kommer
från föreningar bland annat inom körsång, konstvandringar, hembygdsföreningar,
släktforskningar, biodling, arkivering och musikkår. Totalt har dessa föreningar ansökt om
stöd för 1 068 000 kronor.

Verksamhetens bedömning
Föreningen Nordiska folkhögskolan äger och driver Nordiska Folkhögskolan utifrån de
riktlinjer för folkhögskolor som den är utfärdad av den svenska regeringen. Verksamheten
finansieras i grunden av stats- och regionbidrag med utgångspunkt i den samhällsstödsmodell
som har som fundament att folkbildning ska vara ett samlat ansvar för stat, region och
kommun.
Nordiska folkhögskolan är en folkhögskola som samlar unga och äldre från såväl närområdet
som hela Norden till folkhögskolekurser. Under 2019 och 2020 har skolan utökat sin
verksamhet för deltagare i etableringsprocessen. Dessa deltagare behöver stimuleras med olika
kulturella input både i- och utanför skolverksamheten. Statsbidragen skolan får för denna
verksamhet räcker bara till undervisningen. I anslutning till skolans ordinarie kursverksamhet
inviterar skolan årligen till flera offentliga och gratis teaterföreställningar, konserter,
utställningar och föreläsningar. Dessutom anordnar de följande: Seniorkurser,
biblioteksverksamhet, mötesplatser, konst (skolan har en permanent glaskonstsamling av känd
konstnär). Skolan samarbetar med olika kulturinstitutioner i kommunen, exempelvis Mimers
Hus, Biograf Trappen och Bohus Fästning.
I Norden har många fått kännedom om Kungälv som kulturstad genom sin vistelse eller
besök på Nordiska folkhögskolan.
Nordiska Folkhögskolan ansöker om 200 000 kronor för verksamhetsåret 2021.
Nordiska folkhögskolan erhöll 2020 100 000 kronor i kultur- och fritidsfrämjande bidrag.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Stöd till Nordiska Folkhögskolan bedöms som särskilt relevant utifrån följande strategiska
mål:
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Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Stödetoch desskopplingtill folkhälsasamtföreningslivoch folkrörelsesvararupp mot
Agenda2030:Mål 10 är att minskaojämlikheteninom och mellanländer.
Rättvistillgångtill hälsoservice
och till förhållandensomfrämjaren god hälsafrämjargod
livskvalitetoch möjlighetertill försörjning,ävenför människormedbegränsade
resurser.
10.2Till 2030möjliggöraoch verkaför att allamänniskor,oavsettålder,kön,
funktionsnedsättning,
ras,etnicitet,ursprung,religionellerekonomiskellerannanställning,blir
inkluderadei det sociala,ekonomiskaoch politiskalivet.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Bidragetfinns beskriveti styrdokumentet
”Riktlinjer för föreningsstöd”KS2020/0674.
Stödtill kultur- och fritidsfrämjandeverksamhet(kapitel11.7). Stödetsyftartill att kommunen
skaha ett rikt konst- och fritidsliv av hög kvalitetsomallahar möjlighetatt ta del av.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Våraideellaföreningari Kungälvskommuntar ett stort medborgaransvar
. Bidragetskall
underlättaatt föreningarnakanfortsättamedarrangemang,
aktiviteteroch utveckling.Totalt
har dessaföreningarsomansöktom kultur- och fritidsfrämjandebidragför 5 500medlemmar
somtillsammansgenomförmöten,samkvämoch aktiviteter.
Ekonomisk bedömning
Kungälvskommunfördelarårligenut stöd för kultur- och fritidsfrämjandeverksamhettill
föreningari vår kommun,Kungälvskommunsförslagtill fördelningav bidragtill kultur- och
fritidsfrämjandeverksamhet2021har sin utgångspunkti en oförändradram för stöd2021.
För kultur- och fritidsfrämjandeverksamhethandlardettaom en total budgetpå 630000
kronor att disponerainom kultur- och fritidsfrämjandeverksamhet.
Maximalt540000kronor är möjligamedelatt fördelatill verksamhetoch kulturbidrag.Av
dessa,är 80 000kronor reserverade
för IOP medföreningenVuxenpå stan(KS2018/1700).
Totalt kvar att fördelatill sökandeföreningar:maximalt460000kronor.
Minst 90 000kronor hanteraslöpandeunderårettill olika ansökningar
avseende
arrangemangs
- ellerverksamhetskaraktär
(exempelvis
kulturföreningarelleridrottsföreningar)
medsärskildprövningi utskottetför bildningoch lärandei varjeenskiltfall.
NordiskaFolkhögskolanansökerom 200000kronor för verksamhetsåret
2021.
Stödettill Nordiskafolkhögskolan,100000kronor,rymsinom befintligbudget.
Förslag till beslut
1. Nordiskafolkhögskolanerhåller100000kronor i stödför verksamheten
2021.
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Dennis Reinhold
Sektorchef bildning och lärande
Expedieras till:

För kännedom till:

Nordiska Folkhögskolan
Katarina Vallström

Anders Holm
Sektorchef samhälle och utveckling
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Sociala föreningsbidrag 2021: FC Komarken (Dnr KS2021/0101-2)
Sammanfattning
Ekonomiskt stöd kan beviljas till förening som i sin verksamhet vänder sig till någon av
socialtjänstens målgrupper och som har aktiviteter som stärker och/eller är ett komplement till
socialtjänstens verksamheter. Insatserna kan vara förebyggande, stödjande eller stimulerande
för målgruppen. Föreningen ska samverka med socialtjänsten och ha lokal verksamhet i
Kungälv eller på annat sätt anknyta till kommunen. Föreningsbidraget fördelas från Trygghet
och stöds budget, där totalt ca 1 miljon kronor är avsatta för ändamålet.
Föreningen FC Komarken har 19 medlemmar i Kungälv mellan 7 - 20 år, genomförde 119
bidragsberättigade sammankomster (gäller år 2020, enligt kommunens ApN-system) och har
ansökt om 114 000 kronor i ekonomiskt stöd för verksamhet 2021.
Förslag till beslut:
Föreningen FC Komarken beviljas inte ekonomiskt stöd från sociala
föreningsbidraget 2021.
Juridisk bedömning
Det sociala föreningsbidraget är ett kommunalt bidrag och bedöms utgöra en angelägenhet
enligt kommunallagen.
Kommunala bidrag till det ideella föreningslivet regleras ytterst sällan i speciallagstiftning. Av
betydelse för de ideella föreningarna är således i princip bara de allmänna reglerna i
kommunallagen.
Kommunallagens allmänna regler bör således beaktas och bland dessa särskilt:
 Allmänintresset
 Lokaliseringsprincipen
 Kommunala proportionalitetsprincipen
 Förbudet mot understöd åt näringsidkare
Det sociala föreningsbidraget bedöms med sin nuvarande konstruktion förenligt med
kommunallagens skrivningar.
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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Bakgrund
Föreningen FC Komarken bildades i oktober 2007 av ungdomar och unga vuxna boendes i
Komarken. Syftet med föreningen är att bedriva en inkluderande fotbollsverksamhet och verka
som en social aktör i området. För 2021 ansöker FC Komarken om medel för sociala
föreningsbidrag när det gäller:
 Etableringen av ett futsal-lag för ungdomar utan förening eller idrottsgemenskap
 Fortsätta utveckla C-laget över säsongen 2021
C-laget bedriver verksamhet för ensamkommande och nyanlända och är en social arena för ett
30-tal unga och vuxna som regelbundet träffas för att spela fotboll. Förening har under två år
(2019 och 2020) erhållit sociala stöd för sin verksamhet för C-laget, 50 tkr per år.
Verksamhetens bedömning
Bidrag och stöd till föreningar och frivilligorganisationer näraliggande socialtjänstens
verksamheter som individ - och familjeomsorgen, funktionshinderföreningar,
diagnosföreningar och pensionärsföreningar. Föreningen ska bedriva verksamhet som
motverkar diskriminering och främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, hudfärg,
nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell
läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person. Föreningens
arbete ska främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och
aktivt delta i samhällslivet.
I bedömningen av bidragets storlek ska hänsyn tas till vilken typ av aktiviteter föreningen
bedriver och hur detta kommer medlemmar tillgodo, men också hur föreningarna stöder
särskilt utsatta grupper. Föreningsbidraget ska inspirera till förnyelse och utveckling samt
utveckla samarbetsformer mellan offentliga och frivilliga verksamheter, samt motverka
främlingsfientlighet och diskriminering. I bedömningen av bidragets storlek ska särskilt
beaktas om föreningen aktivt arbetar med integration och om föreningen har
förebyggande verksamhet till stöd för barn och unga.
I bedömningen tas också hänsyn till antalet aktiva medlemmar i Kungälv och antal
sammankomster.
Verksamhetens bedömning är att FC Komarken utgör en viktig aktör utifrån områdesbaserat
arbete i Komarken när det gälla att skapa mötesplatser som främjar integration och
inkludering. Bedömningen är dock att inte avsätta sociala föreningsbidrag för uppstart av C-lag
och futsal-lag. Fortsatt prioriretat är dialogen med RF-SISU, som medverkar i Nätverk
Komarken. I samverkan med RF-SISU ska möjligheter till extern finansiering konkretiseras.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Bedömning av ansökan från FC Komarken har skett utifrån följande av kommunfullmäktiges
strategiska mål:
 En trygg omsorg med valmöjligheter genom hela livet.
 Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar
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Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Det sociala bidrag och dess koppling till aktivitet och folkhälsa samt föreningsliv och
folkrörelse svarar upp mot Agenda 2030.
Bedömning har skett utifrån följande målområde:
 1 Ingen fattigdom
 2 Minskad ojämlikhet
 16 Fredliga och inkluderande samhälle.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Bidraget finns beskrivet i styrdokumentet ”Riktlinjer för föreningsstöd” KS2020/0674.
Stöd till socialt stödjande föreningar (kapitel 11) infattar föreningar som:


Verkar för att stödja särskilt utsatta grupper i samhället.



Föreningar som arbetar särskilt med integration.

Utifrån riktlinjen är kravet att:


Föreningen ska verka i den enskildes intresse



Erbjuda stöd till personlig utveckling, glädje, hälsa samt motverka främlingsfientlighet och
diskriminering

Ansökan har beaktats utifrån målen i Program Social hållbarhet (Dnr KS2019/0202) samt
följande konkreta aktiviteter i social översiktsplan samt plan Trygg i Kungälv.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
FC Komarken fyller en viktig funktion för att öka innanförskapet i Kungälvs kommun.
Ansökans aktiviteter kring vidmakthållande av C-lag och utvecklande av futsal-lag innebär
fortsatta mötesplatser och sammanhang för ungdomar i Kungälvs kommun.
Ekonomisk bedömning
Ekonomiskt stöd till förening finansieras med avsatt budget från sektor Trygghet och Stöd.
Totalt utgör budgeten 1 miljon kronor 2021. Stöd till FC Komarken ryms inte inom befintlig
budget. I samverkan med RF-SISU ska möjligheter till extern finansiering konkretiseras.
Förslag till beslut
Föreningen FC Komarken beviljas inte ekonomiskt stöd från sociala
föreningsbidraget 2021.

Lena Arnfelt
Sektorchef Trygghet och stöd

Haleh Lindqvist
Kommundirektör

23 Sociala föreningsbidrag 2021: FC Komarken - KS2021/0101-2 Sociala föreningsbidrag 2021: FC Komarken : Sociala föreningsbidrag 2021: FC Komarken

4(4)

Expedieras till:

För kännedom till:

Katarina Vallström
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ANSÖKAN
Datum

ANSÖKAN OM EKONOMISKT STÖD FÖR FÖRENING 2021
Föreningsbidrag till förening och organisation inom socialtjänstens verksamhet,
samt de som stödjer arbetet kring social hållbarhet.
Sökande (förening)

FC Komarken
Utdelningsadress (gata, box ect)

Postnummer och postort

Postnummer och postort

Organisationsnummer

Bankgiro/postgiro

Kontaktpersson

Epost

Telefonnummer

Antal medlemmar bostatta i Kungälvs kommun

120

Söker belopp

114.000

___________________
kronor

Ekonomiskt stöd till föreningar kan efter prövning beviljas till:
*

Föreningar som i sin verksamhet vänder sig till någon av socialtjänstens målgrupper

*

Föreningar som i sin verksamhet har aktiviteter som förstärker och/eller är ett komplement till
kommuens verksaheter, till exempel förebyggande, stödjande eller stimulerande insatser för
målgruppen

*

Föreningar som på olika sätt samverkar med socialtjänsten

*

Föreningar som har lokal verksamhet i Kungälv eller på annat sätt anknyter till kommunen

*

Föreningar som aktivit arbetar för att motverka främlingsfientlighet, extremism och diskriminering
Samtliga kriterier skall vara uppfyllda!

Till ansökan ska bifogas

Bifogas

*

Stadgar och regler som anger verksamhetens inriktning, syfte och mål

*

Beskrivning av föregående års verksamhet/aktiviter och en kortfattade

X
X

beskrivning av föreningens ekonomi
*

Verksamhetsplan och budget för ansökningsåret

*

Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning lämnas efter anmodan

X
X

Föreningens kassör (egenhändig namnteckning)

Ordförande/Firmatecknare (egenhändig namnteckning)

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Ort och datum

Ort och datum

2021-01-14

2021-01-14

Ansökan skickas per post eller epost och skall vara Kungälvs kommun tillhanda senast 2020-01-15

Kungälvs kommun
442 81 Kungälv

fritid@kungalv.se

Frågor besvaras av Katarina Vallström
tel: 0303-23 90 00
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Styrelsen
FC Komarkens styrelse avger till årsmötet denna årsberättelse över föreningens
verksamhet för perioden 1 november 2019 – 30 oktober 2020, föreningens tolfte
verksamhetsår. Styrelsen har verkat för att bibehålla den starka plattform som
tidigare styrelser byggt upp både organisatoriskt, ekonomiskt, sportsligt och
socialt. Styrelsen har också verkat tillsammans med samarbetspartners för att
förbättra stadsdelen Komarken i Kungälvs kommun genom diverse olika
aktiviteter och samarbeten som kommer gynna Komarken som stadsdel, FC
Komarken som förening och Kungälvs kommun som helhet
Organisation

Styrelsen:
Ordförande

Robin Andersson Malmros

Vice Ordförande

John-Philip Andersson

Kassör

Dastan Sharif

Ledamot

Tarek Hifawi

Ledamot

Eddi Tuzinovic

Ledamot

Daro Sharif

Ledamot

Mohammed Daebes

Suppleant

Nasim Bahnam

Suppleant

Ali Al-Shimary

Tränarstab:
● A-lag Fotboll
o Huvudtränare: Moha Razek
o Assisterande tränare: Alen Grozdanic & Parker Aweyubo
● C-lag Fotboll
o Ansvariga: Tarek Hifawi
● Knattelag Fotboll
o Ansvarig/Tränare:: Parker Ayewubo & Isaias Rojas
● Mini-knattar Fotboll
o Ansvariga: Dastan Sharif, Fredrik Ahola och Victor-Daniel Vilca

FC KOMARKEN Årsberättelse 2019
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Verksamhet
Organisation
Styrelsen har haft frekventa möten både internt och med externa aktörer. Vi har
arbetat för att vara en relevant samarbetspartner när det kommer till sociala
satsningar, och det märks på antalet förfrågningar som vi får gällande samarbeten.
Tyvärr har pandemin under 2020 påverkat våra möjligheter att genomföra dessa
i praktiken. Förhoppningsvis fortsätter vi att utvecklas som relevant kraft i
närområdet så snart pandemin är över. Den kanske viktigaste nyheten för året är
att FC Komarken, genom dialog med Kungälvs kommun, nu har ett eget kontor och
tvättrum uppe på Kongevi. Detta medför förbättrade möjligheter för oss att
bedriva vår fotbollsverksamhet på ett proffsigt sätt.

Social verksamhet
Vi är mycket tacksamma till de medlemmar som alltid ställer upp vid våra olika
sociala aktiviteter som vi anordnar för framförallt barn och ungdomar i Komarken
som är vår framtid. FC Komarken hade för 2020 stora planer för de sociala
aktiviteterna, men dessa har tyvärr omöjliggjorts av pandemin. FCK har varit noga
med att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
● På julafton fortsatte vi vår tradition med att öppna upp idrottshallen för att
inbjuda till julaftonsfotboll. Som vanligt var det ett mycket välbesökt
arrangemang.
● Under sommaren skulle vi ha öppnat upp fritidsgården tre kvällar/veckan
med anledning av sommarens EM-slutspel. Tyvärr får detta vänta tills nästa
år.
● Fortsatt arbete med vårt C-lag som är till för att alla ska kunna spela fotboll
tillsammans oavsett vilka förutsättningar man har sportsligt eller socialt.
● Knatteverksamhet i fotboll för pojkar i åldrarna 10-13 år.
● Sociala aktiviteter med barn & ungdomar i åldrarna 10 år och uppåt. Bland
annat samlades knattar med A-laget för en omgång beachvolleyboll.

Sportslig verksamhet
Nedan summerar vi vad som hänt i vår sportsliga verksamhet under det senaste
året punktvis lag för lag:
Sammanfattning sportslig verksamhet:
● A-laget kunde inte sätta igång sin säsong förens i augusti med anledning av
pandemin. Känslan var inledningsvis att vi hade kapacitet för att slåss i
toppen, men föll prestationerna ju längre säsongen gick. Kontraktet blev
dock säkrat och nu samlar vi kraft för att nå toppen under 2020.
● Vårt C-lag, som andas kanske större socialt engagemang än sportsliga
framgångar, har krigat på i reservklass 3 och har tagit några skalper. Vi

FC KOMARKEN Årsberättelse 2019
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glädjes särskilt åt att vi stadigt blir fler unga vuxna från Komarken i C-laget,
vilket var ett av årets målsättningar. För majoriteten av spelarna är C-laget
den enda kollektiva fysiska aktiviteten i deras liv. Självklart är det givetvis
fortsatt stor fokus på glädje & gemenskap i både C-laget & Knattelaget.
● Juniorlag Futsal: Tack vare ett bidrag från Kungälvsbostäder fick
föreningen möjlighet att starta ett juniorlag som ska delta i Futsalserien.
Särskilt roligt är att laget bygger på ungdomars eget engagemang och vilja,
och de har varit engagerade i att söka pengar och organisera verksamheten.
● Knattelaget, som även i år har tagits väl om hand om av Parker, nu
kompletterad av Isaias, har varit flitiga på träningarna vilket har resulterat
i många härliga vinster där vår klassiska vinst-sång “Vi vill ha chips” ljudit
många gånger i omklädningsrummet av våra härliga killar. Framtiden ser
väldigt ljus ut för våra grabbar och vi är glada att de även representerar
FCKs framtid. Snart närmar de sig åldern för att vara med och träna med Alaget.

Ekonomi
Det ekonomiska året har varit påfrestande. Pandemin har försvårat arbetet med
sponsorer, och statliga bidrag har inte kunnat täcka intäktsbortfallen. Däremot har
pandemin också inneburit minskade kostnader i form av planhyror och
domararvoden. Kostnadskontrollen har varit strikt.
● Ekonomisk redovisning - Se bilaga

Förslag till verksamhetsmål 2020-2021
Styrelsen vill ge följande förslag som viktigaste verksamhetsmål 2020-2021:
● Arbeta aktivt med att vårda de sponsorer som vi har i dagsläget och arbeta
för att få in ytterligare en guldsponsor
● Satsning på att få fler vilja engagera sig i FC Komarken. Allt från tränare till
caféverksamhet
● Starta ytterligare ett ungdomslag
● Återuppta de sociala aktiviteterna om pandemin tillåter, med särskilt fokus
på att få Nordmannatorget att bli en positiv samlingsplats igen.

Styrelsens slutord
Det har varit ett svårt år på många sätt sätt, men i denna situation har också
Komarkenandan förenat oss. Även om pandemin skulle fortsätta att försvåra vårt
sociala arbete, så står vi starka tack vare den gemenskap som vi fortsätter vårda
som vårt adelsmärke. Årets styrelse tackar för detta verksamhetsår och önskar
blivande styrelse med medlemmar lycka till. Ett särskilt tack skall även riktas till
våra sponsorer!

FC KOMARKEN Årsberättelse 2019
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Ansökan föreningsbidrag 2021: FC Komarken

Detta dokument behandlar FC Komarkens ansökan om stöd för arbete som främjar den sociala hållbarheten
i Kungälvs kommun. Det inleds med en genomgång av FC Komarkens historik som social kraft och därefter
redogörs vilka aktiviteter som FC Komarken ämnar bedriva inom ramen för denna ansökan.

FC Komarken som social kraft
Föreningen bildades i oktober 2007 av ungdomar och unga vuxna boendes i Komarken. Syftet med
föreningen var att bedriva en inkluderande fotbollsverksamhet och verka som en social aktör i ett område
som präglats av social oro och vandalisering under flera år. Medlemmarna var och förblivit lokalt förankrade
i området, vilket medfört dagliga interaktioner med ungdomar i och i riskzonen för kriminalitet, droger och
våld. Detta har inneburit en social verksamhet som i mångt och mycket varit behovsstyrd. Under de
inledande åren, mellan 2008-2012, präglades Komarken av fysisk social oro kopplad till Nordmannatorget.
Som svar på detta koncentrerades den sociala verksamheten till trygghetsvandringar1, men också uppstart
av ett juniorlag bland målgruppen som var aktivt i drygt två år 2. I flera fall var flera av medlemmarna i
juniorlaget föremål för socialtjänstens arbete, vilket etablerade ett samarbete mellan ungdomsarbetare och
föreningen. De senare årens sociala arbete har utvecklats från specifika insatser rörande Komarken och
ungdomarna i riskzonen, till att också inkludera mer generella förebyggande sociala insatser. Bland
exemplen kan nämnas FC Komarkens engagemang i Komarkens Dag i samarbete med Kungälvs kommun
och Kungälvsbostäder3, Barnens Dag4 tillsammans med Kungälvsbostäder, ett anti-mobbningsprojekt
genomfört tillsammans med Sandbackaskolan i Komarken56 samt anordnandet av en publik föreläsning i
Mimers Hus med syfte att förebygga drogmissbruk tillsammans med Kungälvs kommun 7.
Detta innebär dock inte att föreningens fokus på ungdomar i riskzonen för social oro har försvunnit.
Tillsammans med Trygga Ungdomsmiljöer visades elva matcher från VM-slutspelet 2018 på Nordmarkens
1

http://www.gp.se/nyheter/v%C3%A4stsverige/fc-komarken-p%C3%A5-g%C3%A5ng-1.1064671
https://www.expressen.se/sport/sanktan/fc-komarken--nya-och-redo-att-ha-kul/
3
En rad olika reportage från Komarkens Dag återfinns i https://www.kungalvsbostader.se/artikel/hemmavid-1
4
https://www.hemhyra.se/nyheter/barnens-dag-komarken-blev-en-solig-succe/
5
https://kungalvsposten.se/nyheter/fck-kampar-mot-mobbning/
6
https://kungalvsposten.se/nyheter/fc-komarken-overraskade-med-paskagg/
7
https://kungalvsposten.se/nyheter/om-vagen-ut-ur-helvetet/
2
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fritidsgård8. De fältassistenter som var aktiva under kvällarna öppnade lokalen för FC Komarken, vilka
ansvarade för arrangemang och ordningen på fritidsgården. Genom sponsring från Kungälvsbostäder kunde
föreningen även bjuda på mat och tilltugg i samband med matcherna. Vidare har föreningen sedan 2017 ett
etablerat och välfungerande ungdomslag i åldrarna 8-11 år. Förutom att spela fotboll, ser föreningen till att
barnen får åka på utflykter till Göteborg i samband med olika event.
Flyktingkrisen 2015 ställde nya krav på integrationsarbete och FC Komarken såg det som naturligt att bidra
i detta arbete, inte minst med tanke på att många av föreningens medlemmar själva har erfarenhet av att
komma som unga till Sverige. Sedan 2016 har FC Komarken därför ett C-lag9, vilket samlar människor
födda i Sverige med människor som precis anlänt till Sverige. Laget träffas drygt två gånger i veckan och
deltar i formellt seriespel. Utöver etablerandet av detta lag har FC Komarken också bidragit till insamlingen
av pengar för att stödja flyktingars etablering10.
FC Komarken har också varit unik som förening genom att vara tillgänglig för ungdomar vid tidpunkter där
det offentliga stänger ner sina verksamheter. Tydligast är givetvis högtiderna kring julen. I samband med
dessa har FC Komarken regelbundet bedrivit öppen inomhusfotbollsaktivitet i Idrottshallen, ofta med många
och glada besökare11 12. Liknande evenemang har också genomförts på nyårsafton13. Under 2020 har den
pågående pandemin gjort detta omöjligt, men vi siktar på omtag under 2021 om möjlighet ges.
Således har FC Komarken både en lång och mångfacetterad historik av socialt arbete, vilket också
uppmärksammats och renderat i flera utmärkelser. Bland dessa märks bland annat Fredkullapriset, ett pris
inom ramen för Svenska Fotbollsförbundets integrationsarbete14 och Kungälvs kommuns Folkhälsopris15.
Föreningens medlemmar är till stor del fortfarande etablerade i Komarken och lokalkännedomen är mycket
god. Kombinationen av den långa historiken av socialt arbete, samverkan med andra aktörer verksamma i
Komarken och lokalkännedomen gör att föreningen är väl rustad för fortsatt arbete med social oro och

8

Se Hemmavid 2018-3 https://www.kungalvsbostader.se/artikel/hemmavid-1
https://www.laget.se/fckomarkensclag/
10
https://kungalvsposten.se/nyheter/pengar-som-gor-nytta-for-flyktingar/
11
http://www.kungalvskuriren.se/fc-komarkens-insats-blev-en-underbar-julafton-for-manga/
12
https://www.expressen.se/gt/sport/klubben-har-oppet-for-alla-pa-julafton/
13
http://www.kungalvskuriren.se/fc-komarken-fortsatter-med-oppet-hus/
9

14
15

https://kungalvsposten.se/nyheter/det-regnar-priser-over-fc-komarken/
https://kungalvsposten.se/nyheter/fc-komarken-prisas-for-sitt-sociala-arbete/
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utsatta målgrupper. Engagemang från ideella krafter krävs i ett alltmer segregerat och polariserat samhälle,
i synnerhet i förorter där föreningar försvinner i snabbare takt än i resten av landet16.

Vad FC Komarken söker bidrag för
Denna ansökan riktar in sig på två huvudsakliga aktiviteter, riktat till två målgrupper föreningen delar med
sektor Trygghet & Stöd i Kungälvs kommun.

1. Etableringen av ett futsal-lag för ungdomar utan förening eller idrottsgemenskap
Under sommaren 2020 fick vi kontakt med ett gäng ungdomar i åldrarna 17-18 från Komarken som sökte
möjlighet att få börja spela fotboll tillsammans. De är ett gäng som var helt oorganiserade och som, när
fotbollen inte finns, mest spenderar tid på torget eller framför datorn. Efter möten med dem så förstod dem
att det krävs pengar för att driva ett lag, vilket medförde att de själva skrev en ansökan till Kungälvsbostäder
om att få stöd för att dra igång; startup-pengar. Laget har med dessa pengar kunnat göra de basala inköpen
och tränat fram tills de nya restriktionerna satte stopp. Vi är väldigt glada över denna verksamhet och ser att
den tjänar precis rätt målgrupp; de som annars lätt blir uttråkade och rastlösa på Nordmannatorget, och som
inga andra föreningar når. I detta sammanhang får de möjlighet att röra på sig, lära sig att själva ta ansvar
och samarbeta. Dessutom har de mycket respekt för ledarna i laget, som är noga med den sociala fostran.
Vi vill gärna fortsätta utveckla verksamheten, och kanske på sikt se att det blir ett riktigt juniorlag som
spelar året om.


VAD: Fortsätta arbetet med att etablera juniorlaget i futsal, genom pengar som finansierar hallhyror
och material (här krävs främst matchtröjor).



HUR: Fokus ligger på fotbollen som motion, men också på att erbjuda en positiv och organiserad
social miljö med tydliga krav kring delaktighet.



VARFÖR: För att det är viktigt att nå ut och engagera några av de ungdomar som snart kommer gå
ut ur gymnasiet och då saknar ett socialt sammanhang. Annars är risken att några av dem hamnar i
negativa kretsar och livsspiraler.



NÄR: Träningar 2-3 gånger/veckan inomhus under senhöst, vinter och tidig vår 2021-2022. Vid
behov och önskan från killarna finns möjlighet för aktivitet även under sommaren.

16

1.4306893

http://www.gp.se/sport/fotboll/h%C3%A4lften-av-alla-lag-borta-p%C3%A5-20-%C3%A5r-det-eskalerar-
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VEM: Leds av Parker Aweyubo, ungdomsansvarig.



MÅLGRUPP: Ungdomar i Komarken i allmänhet, men de ungdomar som finns runt
Nordmannatorget i synnerhet



MÅL: (1) Minskad upplevd otrygghet kring Nordmannatorget; (2) minst 56 genomförda
tillfällen/säsong

På sikt hoppas vi att dessa killar blir kvar i föreningen och fortsätter i A eller C-lag. På så sätt skapas
synergier mellan de verksamheter vi söker pengar för.

2. Fortsätta utveckla C-laget över säsongen 2021
Under 2016 startade FC Komarken, med stöd av Svenska Fotbollsförbundet och Kungälvs kommun, ett Clag för att kunna bidra till att ge ensamkommande en meningsfull aktivitet i en mentalt påfrestande situation.
Dessutom var syftet att integrera de ensamkommande i en social verksamhet de fick träffa svenska
medborgare med ursprung i andra länder och vanliga ”Svenssons”. Laget har, menar vi, bidragit till
”integration på riktigt”: 2 gånger i veckan träffas människor med alla möjliga bakgrunder och bedriver
fotbollsverksamhet tillsammans. De får tillsammans bestämma vilka regler de ska ha och hur träningarna
ska utformas, vilket innebär att alla får ta ansvar för det gemensamma.
Föreningen bedömer verksamheten som en stor succé som idag formar en viktig social arena för de dryga
30-talet unga vuxna och vuxna som regelbundet träffas. Likt tidigare nämnt är sammansättningen önskvärd
ur ett integrationsperspektiv. Det är inte bara en social kategori av människor, utan en mix17. Bland spelarna
märks många unga vuxna som blivit ratade av andra lag på grund av att de saknat fotbollsmässiga kvalitéer,
men som i FC Komarken funnit ett lag där de kan utöva sitt intresse. En stor grupp har varit
ensamkommande, vilka i föreningen funnit ett stabil socialt sammanhang. Dessa har dock med tiden blivit
färre, mycket på grund av medlemmarna blivit utvisade. Istället har dessa ersatts av unga vuxna i Komarken,
många som slutat med fotboll sedan flera år men återupptagit idrottandet i FC Komarkens regi. Samverkan
har löpande skett med boendeverksamheterna i Kungälvs kommun för att ”fånga upp” intresserade, men
oorganiserade killar. Det är så otroligt roligt att se hur denna verksamhet har utvecklats under 2020, trots
pandemin. Killarna, främst ungdomar och unga vuxna i åldrarna 17-24 år, blir bara fler och fler. I år räknar
vi med drygt 30 spelare, vilket på sikt motiverar att vi kan utöka till två C-lag. Många av dessa saknar helt

17

För exempel, se laguppställningar från höstens matcher: http://gbgfotboll.se/serier/?scr=table&ftid=75906
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föreningsanknytning, och är i stor utsträckning sådana som behöver ett positivt socialt sammanhang, samt
en arena där de rör på dig ur ett folkhälsoperspektiv.
Det finns dock uppenbara ekonomiska problem för föreningen kopplat till verksamheten. Medlemmarna
saknar betalningsförmåga för att ens täcka grundläggande driftskostnader. Under de två första åren har ingen
medlemsavgift avkrävts spelarna i C-laget. Störst negativ påverkan har planhyrorna givet att verksamheten
bedrivs 2 gång/vecka på säsongsbasis. Utöver detta tillkommer domarkostnader. Medlemmarna saknar helt
kontakter för att kunna bidra med sponsorkontakter för att bedriva laget och det krävs mycket tid från
föreningen för att samordna och driva laget ur ett administrativt perspektiv då den organisatoriska
erfarenheten av att bedriva ideell verksamhet är låg bland medlemmarna och ledarna i laget.


VAD: Utveckla och stabilisera C-laget



HUR: Fortsätta bedriva regelbunden fotbollsverksamhet



VARFÖR: För att laget utgör en unik social arena där människor från olika sociala kategorier och
kulturella bakgrunder regelbundet träffas och bedriver fotbollsverksamhet tillsammans.



NÄR: Stödet skulle täcka kostnader för säsongen 2021



VEM: FC Komarkens styrelse ansvarar för laget, vilket på planen tränas av en trojka av medlemmar
som också spelar i laget



MÅLGRUPP: Unga vuxna, i synnerhet från Komarken, som inte fått plats i andra lag.
Ensamkommande ungdomar som vill spela fotboll i organiserad form. Tidigare FC Komarkenspelare som av olika skäl inte fortsätter spela i A-laget



MÅL: (1) Bibehålla den sociala mixen av spelare i syfte att fortsätta vara en integrationsverksamhet
(Mätinstrument: Laguppställningar från seriematcher (2) Öka snittantalet per träning till 20 spelare
(träningsstatistiken från ledarna) (3) Genomföra fyra sociala aktiviteter per säsong (4) Att
medlemmarna deltar och leder de sociala aktiviteter som föreningen genomför i Komarken mot en
yngre målgrupp (avrapportering i föreningens årsberättelse)

C-laget är en, menar vi, unik social arena som också fyller ett uppenbart behov bland viktiga målgrupper
som annars saknar anknytning till aktivt samhällsliv. Det är också en etablerad verksamhet vars
genomförbarhet är uppenbar. Men det också en verksamhet som inte klarar av att stå på egna ben ekonomiskt
och saknar förutsättningar för att fortsätta bedrivas utan externt stöd.
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Bidrag till Ung Företagsamhet 2021 (Dnr KS2021/0744–2)
Sammanfattning
En ansökan om bidrag till Ung Företagsamhet med 45 000 kronor för 2021 har inkommit till
Kungälvs kommun. Ung Företagsamhet är en politiskt obunden och ideell verksamhets som
utbildar elever i entreprenörskap. Genom Ung Företagsamhet får elever möjlighet att utveckla
sin initiativförmåga, drivkraft och vilja att omsätta idéer till handling samtidigt som det
kommunala näringslivsklimatet stärks. Verksamheten föreslår att Ung Företagsamhet tilldelas
45 000 kronor i föreningsbidrag för samarbetet med Kungälvs kommun för 2021.
Juridisk bedömning
Skolan ska arbeta med att främja entreprenörskap. Det framgår av läroplanen för grundskolan,
fritidshem och gymnasieskolans läroplan. Av gymnasieskolans läroplan (Gy 11) framgår bland
annat att: ”Skolan ska bidra till att alla elever utvecklar kunskaper och förhållningssätt som
främjar entreprenörskap, företagande och innovationstänkande vilka ökar elevernas
möjligheter till framtida sysselsättning, genom företagande eller anställning.”
Bakgrund
Ung Företagsamhet är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation och är en del av den
globala organisationen Junior Achievement. Genom organisationen har gymnasieelever sedan
1980 utbildats i entreprenörskap genom utbildningen UF-företagande. Sedan 2010 är
föreningen även verksam i grundskolan. Ung Företagsamhet ger barn och ungdomar möjlighet
att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap.
Antalet UF-företagare läsåret 2019/2020 som är folkbokförda i Kungälvs kommun ökade till
167, från 135 året innan. Antalet UF-företagare på Mimers Hus gymnasium 2019/2020 var
161, jämfört med 119 föregående år.
Läsåret 2020/2021 vann Mimers Hus gymnasium priset årets UF-skola inom UF Göteborg i
konkurrens med Hvitfeldtska, Klara teoretiska och Schillerska. Motiveringen löd:
”Skolan har genom ett gediget och långsiktigt arbete sett till att väldigt många lärare involveras
och engageras i UF, inte bara de över 30 UF-lärarna. Skolledningen har förståelse för UF och
skapar goda förutsättningar genom organisation och resursfördelning.
Skolan hittar fina samarbetsmöjligheter med andra UF-skolor och med det lokala näringslivet
genom draknästen, reklamfilmsgala, öppna hus och egna mässor. Kommun och näringsliv ber
om att få vara med och kommunens invånare involveras! Här finns en framåtanda och en
tydlig idé mot en entreprenörsprofil.”

ADRESS

BILDNING OCH LÄRANDE

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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Verksamhetens bedömning
Kungälvs kommun har sedan flera år tillbaka bidraget till Ung Företagsamhet. Att elever får
möjlighet att starta företag bidrar till att utveckla deras initiativförmåga, drivkraft och vilja att
omsätta idéer till handling. Eleverna får erfarenhet av att arbeta med projekt och för att
genomföra såväl som slutföra uppgifter. Samarbetet mellan elever och näringslivet stärks,
vilket sin tur bidrar till problemlösning i samhället. Verksamheten bedömer därför att Ung
Företagsamhet ska tilldelas 45 000 kronor i föreningsbidrag för samarbetet med Kungälvs
kommun för 2021.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet har koppling till kommunfullmäktiges resultatmål om att ”Fler elever når
gymnasieexamen”. Att unga får omsätta sina idéer till att starta ett företag i verkligheten bidrar
till att öka motivationen och ger därmed bättre förutsättningar för fler elever att nå en
gymnasieexamen.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Ärendet har koppling till mål nr 4) ”God utbildning för alla” och delmål 4.4: ”Till 2030
väsentligen öka det antal ungdomar och vuxna som har relevanta färdigheter, däribland
tekniska färdigheter och yrkeskunnande, för sysselsättning, anständigt arbete och
entreprenörskap.”. Bidraget ger förutsättning för att fler ungdomar får erfarenhet av olika
branscher och utvecklar ungdomars kompetens att arbeta med entreprenörskap.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Ärendet har ingen direkt koppling till befintliga styrdokument.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Enligt Ung Företagsamhets egna studier och en studie av forskaren Karl Wennberg bidrar Ung
Företagsamhet till att stärka det lokala näringslivsklimatet. Studierna visar att elever som
bedrivit ett UF-företag i större uträckning startar egna företag, anställer fler personer i sina
företag och har högre omsättning i sina företag. Ur barnperspektiv bidrar erfarenheten av att
starta ett UF-företag positivt till elevens möjligheter att i framtiden starta egen verksamhet. Ur
ett medborgarperspektiv kan bidraget till Ung Företagsamhet på sikt bidra positivt till
kommunens näringslivsklimat och ekonomi.
Ekonomisk bedömning
Förslaget ryms inom befintlig budget. Kungälvs kommun har sedan många år tillbaka bidragit
till Ung Företagsamhet. År 2015 antog Ung Företagsamhet en ny finansieringsmodell som
utgår från att kommunerna i Göteborgsregionen bidrar till Ung Företagsamhet utifrån antalet
kommuninvånare mellan 16 och 20 år. Kungälvs kommun har ungefär 2700 kommuninvånare
mellan 16 och 20 år, vilket innebär att kommunen beräknas bidra med 45 000 kronor per år.
Förslag till beslut
Ung Företagsamhet tilldelas 45 000 kronor i föreningsbidrag för samarbetet med
Kungälvs kommun för 2021.

Dennis Reinhold

Amela Filipovic
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Sektorchef
Expedieras till:

För kännedom till:

Verksamhetschef
j
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Ungdomskulturstipendium 2021 (Dnr KS2021/0797-1)
Sammanfattning
Ungdomskulturstipendiet delas ut årligen i samband med skolavslutningen till elev eller elever för
att underlätta elevernas möjligheter att ytterligare utveckla sin skapandeförmåga.
Utskottet för bildning och lärande beslutar om utdelning av kommunala stipendier enligt B21 i
kommunstyrelsens delegeringsordning.
Utskottet för bildning och lärande föreslås att utse Ninni Falk, Mimers Hus Gymnasium, till 2021
års ungdomskulturstipendiat.

Juridisk bedömning
Enligt kommunstyrelsens delegationsordning punkt B21 ”Utdelning av kommunala stipendier och
kulturpris” framgår det att utskottet för bildning och lärande beslutar om utdelning utav detta
stipendium.

Bakgrund
Främjandedelegationen beslutade 2007-03-14 att Kungälvs Kommun årligen ska dela ut ett
kulturpris och ett kulturstipendium samt ett stipendium till elev/elever i Mimers Hus
avgångsklasser.
Ungdomskulturstipendiet ges till elev som utvecklat sin talang inom estetiska och humanistiska
ämnesområden, såsom bild och form, språk och litteratur, dans och musik. Stipendiet ska ges till
elev, som haft en lovande utveckling under studietiden och som visat prov på möjligheter att bidra
till kulturlivet.
Ungdomskulturstipendiet kan delas mellan högst tre elever och delas ut i samband med
skolavslutningen. Stipendiet är avsett att användas för att underlätta elevernas möjligheter att
ytterligare utveckla sin skapandeförmåga.
Skolans befattningshavare har möjlighet att nominera kandidater till stipendiet.

Verksamhetens bedömning
Eleven som nominerats till årets ungdomskulturstipendiat anses uppfylla de kriterier som
presenteras ovan.
Motivering till beslutet att utse Ninni Falk till Kungälvs ungdomskulturstipendiat 2021 från lärarna
i estetiska ämnen Mimers Hus gymnasium lyder:
ADRESS

KULTURSKOLA, ALLMÄN KULTUR OCH
TEATER

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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Ninni Falk är en mogen, konstnärligt begåvad och ambitiös gymnasist som under sina 3 år på Estetiska
programmet musikal på Mimers Hus Gymnasium arbetat flitigt och målmedvetet samt uppnått framstående
studieresultat i såväl sång, teater, dans, musik som i kärnämnen.
Ninnis goda kamratskap, musikglädje och ansvarstagande gör henne till en god förebild för andra
musikstuderande elever.
Ninni har alltid ställt upp vid olika typer av engagemang, värdigt representerat Estetiska programmet i olika
underhållningssammanhang samt flitigt bidragit till Kungälvs kulturliv. Hon är en föredömlig representant för
sin skola samt ett viktigt ansikte utåt mot kommunen.
I höst ska Ninni börja på musikalprogrammet på Balett Akademien i Göteborg. Vi önskar Ninni lycka till!
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet har tydlig koppling till kommunfullmäktiges strategiska mål att alla medborgare ska ha
möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kulturliv samt kommunstyrelsens resultatmål att fler barn,
unga och äldre (inklusive de med funktionsvariation) deltar i ett rikt och varierat kultur- och
fritidsliv. Ungdomskulturstipendiet främjar unga kulturutövares möjlighet till att utveckla sina
skapande förmågor, helt i linje med målen.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Ärendet bedöms ej relevant i förhållande till miljö, hållbarhet eller mål i Agenda 2030.

Bedömning utifrån politiska styrdokument
Kriterier för ungdomskulturstipendiet återfinns i beslutet från Främjandedelegationen 2007-03-14.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Kungälvs ungdomskulturstipendium delas ut årligen till elev eller elever i avgångsklass på Mimers
Hus gymnasiums för att uppmuntra och stimulera stipendiatens intresse för olika kulturella
uttrycksformer.
Stipendiet ges till elev eller elever som utvecklat sin talang inom estetiska och humanistiska
ämnesområden oavsett kön, funktionsförmåga, sexuell läggning, etnisk-, religiös eller
socioekonomisk tillhörighet.

Ekonomisk bedömning
Stipendiesumman är 5 000 kronor och ryms inom befintlig budgetram.

Förslag till beslut
Ninni Falk utses till Kungälvs ungdomskulturstipendiat 2020 med motiveringen:

Ninni Falk är en mogen, konstnärligt begåvad och ambitiös gymnasist som under sina
3 år på Estetiska programmet musikal på Mimers Hus Gymnasium arbetat flitigt och
målmedvetet samt uppnått framstående studieresultat i såväl sång, teater, dans, musik
som i kärnämnen.
Ninnis goda kamratskap, musikglädje och ansvarstagande gör henne till en god
förebild för andra musikstuderande elever.
Ninni har alltid ställt upp vid olika typer av engagemang, värdigt representerat
Estetiska programmet i olika underhållningssammanhang samt flitigt bidragit till
Kungälvs kulturliv. Hon är en föredömlig representant för sin skola samt ett viktigt
ansikte utåt mot kommunen.
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I höst ska Ninni börja på musikalprogrammet på Balett Akademien i Göteborg. Vi
önskar Ninni lycka till!
Dennis Reinhold
sektorchef

Matilda Skön
kulturchef

Expedieras till:

Matilda Skön

För kännedom till:

Amela Filipovic
Dennis Reinhold
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2021-05-05

Kommunens svar till Skolinspektionen (Dnr KS2020/0787-7)
Sammanfattning
Skolinspektionen har med stöd i 26 kap. 19-20 § skollagen (2010:800) genomfört en
kvalitetsgranskning av huvudmannens styrning genom tydlighet i delegering och uppföljning.
Syftet var att granska att det genom huvudmannens styrning och delegering finns en
organisationsstruktur där roller, ansvar och befogenheter är tydliga och förankrade inom
huvudmannens organisation
De övergripande frågeställningarna är:
1. l vilken utsträckning är huvudmannens delegering av uppgifter och återrapporteringskrav
tydliggjorda?
2. I vilken utsträckning sker implementering av delegerade uppgifter så att hög följsamhet
främjas?
3. I vilken utsträckning kontrollerar huvudmannen delegerade uppgifter för att tillförsäkra en
väl genomförd delegering?
Granskningen genomfördes under hösten 2020 och kommunen fick beslut i november med
identifierade brister. Kungälvs kommun ska senast den 1 juni 2021 redovisa vilka
förbättringsåtgärder som vidtagits under identifierade utvecklingsområden och resultat av dessa
åtgärder.
Juridisk bedömning
I 26 kap. 19–20 § skollagen framgår att Statens skolinspektion ska granska kvaliteten i sådan
utbildning och annan verksamhet som står under dess tillsyn eller under tillsyn av en kommun
enligt detta kapitel. Granskningen ska avse den granskade utbildningens eller verksamhetens
kvalitet i förhållande till mål och andra riktlinjer.
Kommunen har en uppgiftsskyldighet att lämna de upplysningar och tillhandahålla handlingar
och övrigt material som behövs för granskningen.
Bakgrund
Under 2020 genomförde Skolinspektionen en tematisk kvalitetsgranskning av kommunens
verksamhet. Temat för granskningen är hur huvudmännen styr genom att vara tydlig i
delegering och uppföljning av delegering. Skolchefens roll i detta arbete kommer särskilt vara i
fokus. Granskningen omfattar 30 kommunala huvudmän och berör endast grundskolans
verksamhet.
ADRESS

EKONOMI

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

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

35 Kommunens svar till Skolinspektionen - KS2020/0787-7 Kommunens svar till Skolinspektionen : Kommunens svar till Skolinspektionen

2(3)

Skolinspektionen granskar områden där det kan finnas behov av utveckling.
Syftet med de tematiska kvalitetsgranskningarna är att bidra till en bättre skola, inte
enbart i de verksamheter som har granskats, utan i samtliga verksamheter ute i landet.
Detta sker genom att den tematiska kvalitetsgranskningen sammanställas i en
slutrapport.
I september 2020 genomförde Skolinspektionen intervjuer med två rektorer från grundskolan,
verksamhetschefer för åk F-6 och åk 7–9, 1:e och 2:e vice ordförande från kommunstyrelsens
presidium samt ordförande och andre vice ordförande i Sociala myndighetsnämnden.
Verksamhetens bedömning
Efter kvalitetsgranskning av huvudmannens styrning genom tydlighet i delegering och
uppföljning fattade Skolinspektionen följande beslut:
I syfte att höja verksamhetens kvalitet bedömer Skolinspektionen att ett utvecklingsarbete i
första hand behöver inledas inom följande områden två områden.




Huvudmannens arbete med att implementera delegerade uppgifter
o Huvudmannen bör arbeta för att skapa samsyn mellan de nämnder som har
ansvar för grundskolans verksamhet
Huvudmannens arbete med uppföljning och kontroll av delegerade uppgifter
o Huvudmannen bör arbeta för att kontinuerligt utvärdera och revidera det som
reglerar delegeringen.

I bilaga; Huvudmannens redovisning redovisas de åtgärder som genomförts och planeras att
genomföras i syfte att höja verksamhetens kvalitet.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
De föreslagna åtgärder kommer bidra till en ökad kvalitet inom kommunens verksamheter
vilket har en direkt koppling till Kommunstyrelsens resultatmål att kommunens verksamheters
kvalitet och hushållning ska hävda sig väl i jämförelse med landets bästa kommuner.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Åtgärderna går inte emot något av de globala målen för en hållbar utveckling.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Åtgärderna går inte emot några politiska styrdokument.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Stabila och rättvisa politiska och juridiska institutioner har stor betydelse för det sociala
kapitalet – alla medborgare ska behandlas lika inför lagen. Att säkerställa en struktur som
bidrar till ökad förståelse och insyn i olika nämnders uppdrag och att varje delegat har rätt
förutsättningar att genomföra sitt uppdrag, kommer ha positiva effekter på det sociala kapitalet
mellan kommunen och dess invånare.
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Ekonomisk bedömning
Förvaltningens förslag på åtgärder ryms inom tilldelad budgetram.
Förslag till beslut
1. Förvaltningens svar i bilaga; Huvudmannens redovisning, godkänns som
huvudmannens svar till Skolinspektionen

Dennis Reinhold
Sektorchef
Expedieras till:

Sektorchef Dennis Reinhold

För kännedom till:

Verksamhetschef Lars-Gunnar Hermansson, Verksamhetschef Catharina Bengtsson,
Utvecklingsledare Nina Silfverblad
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Skolinspektionen

Bilaga 2: Mall för huvudmannens redovisning
Utvecklingsområde1: Huvudmannen bör arbeta för att skapa samsynmellan de
nämnder som har ansvar för grundskolans verksamhet.
Redovisa vilka åtgärder som genomförts:
Under våren har dialog förts mellan förvaltningen och ordförande i Utskott för Bildning
och lärande (UBL) och ordförande för Sociala myndighetsnämnden (SMN). Vid dialogen
beslutades att det behövs mer strukturerad samarbete mellan UBL och SMN för att dela
information kring gemensamma frågor. Särskilt frågor som rör skolornas arbete mot
kränkande behandling där SMN får kontinuerlig uppföljning av de anmälningar och
utredningar som sker på förskolor och skolor. UBL får enbart en sammanställning och
analys av arbetet i det systematiska kvalitetsarbetet. Detta har resulterat i att SMN får
detaljkunskaper om skolors olika utmaningar men har samtidigt inte något budgetansvar
och kan därmed inte besluta om vissa åtgärder för att motverka och främja kränkande
behandling.
Två gånger per år, i maj och i november, kommer presidierna för UBL och SMN ha
återkommande möten där de får ta del av aktuell information och analys av anmälda
kränkningar till huvudman. Tidpunkten för dialogerna sker i samband med
rapporteringstillfällen av skolas systematiska kvalitetsarbete med fokus normer, värden
och trygghet som redovisas till UBL och Kommunstyrelsen.
Kommunen har implementerat ett nytt digitalt system för anmälningar av kränkande
behandling samt utredningar av aktuella händelser. Systemet har bidragit till en dels
enklare hantering att anmäla ärenden till huvudman och dels att förvaltningen kan ta fram
än mer kvalitativa analyser av anmälda kränkningar till huvudman. Aktuella rapporter och
analyser kommer skickas ut till presidierepresentanter inför dialogtillfällen.
I dagsläget pågår ett arbete med översyn av den politiska organisationen inför
kommande mandatperiod. Arbetet leds av demokratiberedningen tillsammans med
representanter från varje parti som är representerat i kommunfullmäktige. En del av
översynens syfte är att se över hur nämnderna inom kommunen samverkar och
tydliggöra arbetssätt och arbetsbeskrivningar.
Beskriv hur verksamhetens kvalitet utvecklats avseende utvecklingsområdet:
Första dialogtillfället har inte genomförts än men utifrån kontinuerlig dialog där
gemensamma frågor och underlag diskuteras kommer samsynen för grundskolans
verksamhet och det gemensamma uppdraget att öka.
Beskriv de effekter som eventuellt förväntas på längre sikt:
Att ha kontinuerlig dialog kommer på sikt innebära en samsyn och förståelse för det
gemensamma uppdraget utifrån respektive utskott och nämnds uppdrag.
Beskriv eventuella ytterligare åtgärder som planeras:
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Utvecklingsområde 2: Huvudmannen bör arbeta för att kontinuerligt utvärdera och
revidera det som reglerar delegeringen.
Redovisa vilka åtgärder som genomförts:
Förvaltningen arbetar med fasta tillfällen två gånger per år för revidering av kommunens
delegeringsordningar enligt årshjul (även om det givetvis kan lyftas när som helst om det
brådskar). I samband med dessa tillfällen skickas påminnelser till sektorer/verksamheter
om att se över de delar som de berörs av. Frågor som verksamheten behöver ta ställning
till kan bland annat vara: Är det rätt delegat, stämmer titlar, finns behov av ny delegation
med anledning av lagstiftning osv. En mall med frågor som verksamheterna kan ta
ställning till när de går igenom delegeringsordningen är under framtagande och är
förhoppningsvis på plats inför nästa revideringstillfälle. Verksamheter/enheter uppmanas
också att kontinuerligt vid tex APT och liknande ha en stående punkt minst en gång per
år för att gå igenom delegationsordningen och se över vad som är delegerat till
verksamheten.
Inom Sektor Bildning och Lärande har man vid aktuella revideringstillfällen gjort förslag
på ändringar utifrån förändrade förutsättningar i organisationen eller tjänsteplanering.
Sektorn genomförde en granskning av delegation i intern kontrollplan 2020.
Granskningen visade att det inte fanns brister i delegeringen och att besluten
rapporterades till aktuell nämnd. Dock har det inte genomförts en bredare utvärdering för
att fånga upp indikationer på att delegaterna har kunskap och kompetens på sitt
ansvarsområde och att det finns utrymme att agera delegat utifrån sin arbetssituation. Att
utvärdera delegeringsordningen utifrån ansvar och arbetssituation är något som sektorn
planerar att genomföra inom en snar framtid.
Det finns också ett behov att lyfta frågan om delegation från huvudmannen i samtliga
rektorsgrupper för att påminna om delegation utifrån ett kommunalt- och statligt ansvar
och att ha dialog kring uppdraget.
Beskriv hur verksamhetens kvalitet utvecklats avseende utvecklingsområdet:
Det är för tidigt att säga då planerade insatser inte har påbörjats eller genomförts än.

Beskriv de effekter som eventuellt förväntas på längre sikt:
Genom kontinuerlig dialog och uppföljning av delegeringsordning förväntas kunskapen
om delegation öka. När kunskapsnivån ökar finns det även möjligheter att kunna delta i
utvärderingar och komma med förslag på eventuella ändringar av delegat och uppföljning
till nämnd.
Beskriv eventuella ytterligare åtgärder som planeras:
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Lupp 2020 Kungälv

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har
valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt,
har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och
är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket
annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner
för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om
gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon
invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

2

Göteborgsregionen 2020
FoU i Väst
Box 5073, 402 22 Göteborg
gr@goteborgsregionen.se
www.goteborgsregionen.se
Åsa Nilsson & Kristina Elofsson
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Lupp-undersökningen i Kungälvs
kommun
Lupp-undersökningen är ett viktigt redskap för att få kunskap om ungas livssituation
och skapa ökad delaktighet för unga i Kungälvs kommun. Enkätens resultat används i
kommunens verksamheter och beslutsprocesser för en kunskapsbaserad
ungdomspolitik. Genom dialog mellan ungdomar, politiker och tjänstemän
skapas ökad medvetenhet, inflytande och möjligheter till förändring.
Kungälv har tidigare genomfört Lupp 2013 och 2017 vilket
möjliggör jämförelser över tid. Lupp är en del av kommunens
långsiktiga arbete för att skapa ett socialt hållbart samhälle.
Lupp-enkäten är ett nationellt verktyg som tillhandahålls av
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). 1
Själva enkätinsamlingen svarar kommunen för.
I genomförandet av Lupp 2020 samverkar Kungälvs kommun
med åtta andra kommuner i Göteborgsregionen 2, med stöd från
GR, FoU i Väst som ansvarar för föreliggande resultatrapport.
Lupp-enkäten innehåller många frågor. Fokus i denna redovisning
ligger på de enkätfrågor som, inom olika områden, kan fungera som
indikatorer på social hållbarhet. 3
Resultaten presenteras tematiskt utifrån Lupp-enkätens olika avsnitt: fritid; skola;
politik och samhälle; trygghet; hälsa; arbete och framtid. I avsnittet politik och
samhälle ingår två frågor om barnkonventionen som för första gången ingick i
grundformuläret för Lupp 2020. Utöver dessa sju övergripande teman redovisas i ett
åttonde avsnitt resultaten från en särskild enkätfråga om upplevda förändringar i
livssituationen på grund av Corona-pandemin.
I Kungälvs resultatrapport från Lupp 2020 kommer resultaten att avgränsas till
målgruppen ungdomar i årkurs 8 till följd av svårigheter att erhålla svar på gymnasiet
och osäkra resultat i denna målgrupp (se vidare sidorna 5–6).
Rapportupplägget speglar övriga lokala Lupp-rapporter från GR, FoU i Väst.
Resultaten presenteras i sammanfattad form, för att underlätta jämförelser mellan
svarsgrupper och mellan kommuner.
De lokala rapporterna kommer att följas av en fördjupande och mer detaljerad
analysrapport baserad på det sammantagna enkätunderlaget från de nio kommuner i
Göteborgsregionen som genomfört Lupp 2020, som en del av kommunernas uppdrag
till GR, FoU i Väst.

1

Lupp står för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Läs mer här: https://www.mucf.se/lupp

Ale, Härryda, Lilla Edet, Kungsbacka, Mölndal, Partille, Stenungsund och Tjörn.
Samma fokus har gällt de tidigare Lupp-rapporter som GR, FoU i Väst har tagit fram på uppdrag av
Kungälvs kommun.
2
3

4
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Om målgrupp, genomförande och
resultatens tolkningsram
Målgrupper
Genomförandet av Lupp 2020 i Kungälv omfattade ursprungligen två målgrupper av
ungdomar:
1. Elever i årskurs 8 på en skola i Kungälvs kommun, inklusive ungdomar som bor i
någon annan kommun.
2. Kommunens invånare på gymnasiets år 2 (inklusive introduktionsprogram),
oavsett i vilken kommun som gymnasieskolan ligger. Ungdomar som inte går i
gymnasiet omfattades inte 4.
Därtill kommer i en separat rapport redovisas resultat för målgruppen av samtliga
år2-elever på Mimers Hus gymnasium i Kungälv, det vill säga inklusive elever som
bor i andra kommuner. (En liknande rapport kommer att tas fram för åk8-resultaten
fördelade per skola.)

…med fokus på åk8 till följd av stort bortfall i gymnasiet
Den här rapporten kommer enbart redovisa resultat för målgruppen åk8-elever.
Orsaken är ett begränsat svarsunderlag med en relativt låg svarsfrekvens i gymnasiegruppen som gör resultaten alltför osäkra. Av de drygt 500 gy2-ungdomar som bor i
Kungälvs kommun och har omfattats i genomförandet erhölls svar från 194
ungdomar, motsvarande en svarsfrekvens (netto) på 38 procent. 5
Med avgränsning till de 319 ungdomar som är elever på Mimers Hus gymnasium i
Kungälv erhölls svar från 48 procent. Den relativt låga svarsfrekvensen 6 har flera
förklaringar. En utmaning som Kungälv delat med flera kommuner har varit distansundervisningen under corona-pandemin. Därutöver var logistiken i genomförandet
sårbar genom att den digitala enkätlänken skulle förmedlas mellan programrektorer,
mentorer och elever. Det har också upplevts vara svårt att förankra Lupp i skolan mer
generellt, trots information och uppdateringar om undersökningen från den lokala
projektgruppen. Det har inte varit möjligt att få kännedom om i vilken utsträckning
bortfallet på Mimers Hus är kopplat till särskilda klasser eller programinriktningar.
Den kunskap som finns pekar på att bortfallet bidragit till en överrepresentation i
svarsunderlaget av elever på högskoleförberedande program och även av tjejer.
Att nå ungdomar på gymnasium utanför den egna kommunen är en återkommande
utmaning. Den samverkan kring Lupp som finns inom Göteborgsregionen stärker
förutsättningarna. För Kungälvs del innebär det i första hand att det varit möjligt att
erhålla en svarsfrekvens på 61 procent för den mindre elevgrupp som går på Yrkesgymnasiet i Ale. Men att Göteborg inte har genomfört Lupp 2020 7 är en försvårande
faktor. Även om flertalet gymnasieskolor i Göteborg har hjälpt till att förmedla ett
Berör 11 ungdomar.
Totalt 30 ungdomar har definierats bort i nettourvalet eftersom de inte har kunnat kontaktas genom
aktuella skolor.
6 I Lupp 2017 var svarsfrekvensen för Kungälvsungdomar på Mimers Hus gymnasium 77 procent.
7 Inte heller, kommunövergripande, något tidigare år.
4
5
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mejl med enkätlänk till berörda Kungälvsungdomar (stort tack till dessa skolor!), är
brev inte alls lika effektivt som ett organiserat klassrumsgenomförande. Medan det är
nära 30 procent av ungdomarna som går på en gymnasieskola i Göteborg, utgör de
bara 10 procent av svarsunderlaget.
Sett till samtliga gymnasieungdomar boende i Kungälv är ungdomar på högskoleförberedande program något överrepresenterade i svarsunderlaget jämfört med
urvalet ungdomar som helhet, på bekostnad av elever på introduktionsprogram.
Tjejer är också något överrepresenterade.
Även om svaren från de 194 gymnasieungdomarna som besvarat Lupp 2020 mot
denna bakgrund inte redovisas i den här rapporten kommer svaren att ingå i det
större svarsunderlag som GR, FoU i Väst kommer att analysera och redovisa på
regional nivå, i en rapport som kommer att publiceras hösten 2021. Här kommer
fokus vara på mönster i svaren och skillnader mellan grupper men inte på procentnivåer för Kungälvs gymnasieungdomar som helhet. Kungälvs kommun kommer att
ta vara på de fritextsvar som ungdomarna gett på öppna frågor i enkäten, svar som
kan användas som utgångspunkt för dialog med kommunens unga. Med avgränsning
till enkätsvaren från ungdomarna som går på Mimers Hus gymnasium kommer dessa
också att ingå i en separat resultatrapport avseende skolans samtliga elever på år 2.

Genomförande, svarsfrekvens och representativitet i åk8
Åk8-eleverna besvarade Lupp 2020 under perioden 5 oktober–17 november 2020,
tämligen jämnt fördelat över perioden med olika dagar i olika skolor/klasser.
Ungdomarna har huvudsakligen besvarat enkäten i klassrumsmiljö, via en digital
länk.
Målgruppens urval omfattar 587 elever, fördelat på sex skolor: de tre kommunala
skolorna Munkegärdeskolan, Thorildskolan, Ytterbyskolan samt de tre fristående
skolorna Fredkullaskolan, Friskolan i Kärna och Montessoriskolan Älvkullen. En
fristående skola har inte deltagit i genomförandet, Strandskolan, vilket berör 23 åk8elever (alla utom en bosatta i Kungälv).
Totalt erhölls svar från 418 elever, motsvarande en svarsfrekvens på 71 procent.
Svarsfrekvensen varierar från 65 till 88 procent. De tre friskolorna drar upp genomsnittet, med alla en svarsfrekvens på minst 83 procent. De kommunala skolornas
svarsfrekvens varierar mellan 65 och 73 procent. Detta innebär att svaren från elever
på fristående skolor är något överrepresenterade i svarsunderlaget, även om de inte
står för mer än 17 procent av svaren (de utgör cirka 14 procent av det samlade
elevunderlaget).
Tjejer har svarat i större utsträckning än killar vilket gör också tjejerna något överrepresenterade i svarsunderlaget, men fördelningen i svaren skiljer inte mer än 4
procentenheter jämfört med hela elevunderlaget8.
I enkäten ingår en fråga om boendeområde men det finns inte jämförbara urvalsuppgifter för att kunna undersöka svarsrepresentativiteten i det avseendet. Däremot
kan konstateras att andelen som bor utanför Kungälvs kommun är densamma i
svaren som i det totala elevunderlaget (4 procent).

8

Detta är något svårfångat eftersom enkäten innehåller möjligheten att svara ”annan könstillhörighet”.

6
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Sammanfattningsvis visar bortfallsanalysen att svarsunderlaget, trots bortfallet, ger
en tämligen representativ bild av Kungälvs åk8-elever i de avseenden som går att
kontrollera. Att eleverna från friskolorna är något överrepresenterade kan också
sägas balanseras av att en fristående skola inte har deltagit i genomförandet.
Detaljerad information om urval och svarsfrekvens återfinns i bilaga.
Eftersom bortfall i skolundersökningar generellt tenderar att vara kopplat till
elevfrånvaro riskerar resultaten i övrigt att i någon mån underskatta olika tecken på
ohälsa och tvärtom överskatta engagemang i såväl skolfrågor som vidare samhällsfrågor.

Om redovisningen
Resultaten i rapporten redovisas genomgående uppdelade på kön 9. Kungälvs resultat
jämförs samtidigt med ett ”GR-snitt” baserat på resultaten från samtliga nio
kommuner i Göteborgsregionen som genomfört Lupp i åk8 10. Genomsnittet avser
resultatet i en genomsnittlig ”GR-kommun” oavsett hur många ungdomar som bor i
kommunen, det vill säga kan sägas vara en referenspunkt utifrån ett verksamhetsperspektiv. 11
Nästan samtliga redovisade frågor och resultat från Lupp 2020 jämförs med
Kungälvs resultat från Lupp 2017. I de fall frågor och svarsalternativ är jämförbara
ingår även 2013 års resultat.
Därutöver redovisas resultaten nedbrutna på åtta övergripande boendeområden,
utifrån enkätens svarsalternativ på frågan om kommunområde:
- Kode
- Komarken
- Kungälv centrum (inklusive Fontin)
- Kungälv central landsbygd (inklusive Kärna, Harestad, Hålta, Risby)
- Kungälv kust (inklusive Lycke, Marstrand, Solberga, Tjuvkil)
- Kungälv nordost (inklusive Romelanda, Diseröd samt landsbygd)
- Kungälv norra (inklusive Munkegärde, Olseröd, Kareby, Lundby)
- Ytterby, Rollsbo.
Svarsalternativen har formulerats med utgångspunkt i kommunens elva så kallade
Regionala Statistikområden (RegSO)12. Antalet enkätsvar per område varierar mellan
31 och 75 svar. 13 Dessa områdesspecifika resultat är inte jämförbara bakåt i tid.

De fyra personer som har svarat ”annan könstillhörighet” ingår i redovisningen av samtliga.
Ale, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund och Tjörn.
11 Alternativet är att redovisa resultatet för en genomsnittlig ungdom i kommunerna sammantaget, där
resultatet i större kommuner, med fler invånare, får större genomslag än resultatet i mindre kommuner.
Genomsnittet som redovisades i Lupp-rapporterna 2017 och 2013 är av detta slag. Att det är olika
kommuner som har ingått olika år är också en orsak till att ”GR-snittet” inte kan jämföras över tid.
12 https://scb.se/hitta-statistik/regional-statistik-och-kartor/regionala-indelningar/regso---regionalastatistikomraden/
13 Urvalsuppgifter finns dock inte tillgängliga på RegSO-nivå och därför är det inte möjlighet att beräkna
svarsfrekvenser per kommunområdesgrupp. Antalet enkätsvar per grupp redovisas i bilagans tabell 1.
9

10
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Sammanfattade resultat från
Lupp 2020 i Kungälvs kommun
Lupp 2020 i Kungälv visar till exempel att…
•

Ungefär var femte åk8-elev i Kungälv tycker att det finns för lite att göra på
fritiden och ungefär lika många att det saknas fritidsaktiviteter där de bor.

•

Drygt 60 procent av åk8-eleverna är medlem i en förening, killar i lite mindre
utsträckning än tjejer, och hos killarna var andelen väsentligt större 2013. Här
finns också stora skillnader mellan boendeområden.

•

85 procent av åk8-eleverna tycker skolundervisningen är åtminstone ganska
bra och 80 procent svarar detsamma angående möjligheten till hjälp och stöd.

•

Bara 45 procent av åk8-eleverna uppger att de alltid är trygga i skolan – bara
var tredje tjej (könsskillnaden är större än 2017). + oftast?

•

Fyra av tio åk8-elever vill vara med och påverka i kommunfrågor – men bara
13 procent tror sig ha möjlighet att själv föra fram åsikter till beslutsfattare.

•

Drygt hälften av åk8-eleverna uppger att de känner till rättigheterna i barnkonventionen (en knapp fjärdedel vet vad den kan innebära i praktiken).

•

Mer än var femte åk8-elev uppger att hen under det senaste halvåret blivit
utsatt för brott eller hot om brott – men andelen är mindre än 2017.

•

Nästan var tredje elev upplever otrygghet någonstans i vardagsmiljön och var
fjärde uppger att hen har blivit mobbad under det senaste halvåret.

•

Den självskattade hälsan hos åk8-tjejerna har minskat stegvis sedan första
mätningen 2013, samtidigt som den är stabil hos killarna. 2020 uppger bara
cirka 60 procent av tjejerna att de mår åtminstone ganska bra. Det vanligaste
regelbundna hälsobesväret de uppger är stress (likaså hos killarna, men
mindre vanligt) och därefter nedstämdhet och insomningssvårigheter.

•

Det stora flertalet i åk8 uppger att de inte snusar, röker, dricker alkohol eller
har använt narkotika (och andelen är i samtliga fall mindre än GR-snittet).

•

Tre av fyra åk8-elever uppger att de tränar flera gånger i veckan (skolidrotten
inräknad) – var tionde svarar tvärtom som oftast några gånger i månaden.

•

13 procent av åk8-eleverna hade ett sommarjobb senaste sommaren, en större
andel killar än tjejer. De som bor i Kode och längs kusten drar upp snittet.

•

Nära 85 procent av åk8-eleverna räknar med att de kommer att läsa vidare på
gymnasiet (direkt eller senare) – en lite större andel än 2017, men precis som
då en större andel tjejer än killar.

•

Mer än var femte åk8-elev uppger, hösten 2020, att livet som helhet blivit (lite
eller mycket) sämre jämfört med hur det var före corona-pandemin – tjejer i
högre grad än killar (särskilt beträffande den psykiska hälsan).

Mer detaljerade resultat återfinns i rapportens diagramdel. Resultaten från samtliga
temaområden sammanfattas mer utförligt i följande avsnitt.
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Fritid
Ungefär var femte åk8-elev i Kungälv tycker att det finns för lite att göra på
fritiden. Detta gäller tjejer i lite högre grad än killar, en könsskillnad som även
framkommer, lite tydligare, i GR-snittet. (I Kungälvs resultat 2017 saknades könsskillnaden och 2013 var tendensen den omvända.)
Ungefär lika många elever tycker att det saknas fritidsaktiveter där de bor. Med det
här lokala perspektivet gäller det tvärtom i högre grad killar än tjejer: 28 mot 15
procent (GR-snittet visar ingen könsskillnad alls). Andelen är dock mindre hos både
killar och tjejer än 2017.
Elevernas boendeområde spelar tydligast in för åsikten om fritidsutbudet ur ett
lokalt perspektiv. Ser vi till de två frågorna sammantaget är det vanligare att sakna
fritidsaktiviteter i Ytterby-Rollsbo än i ”Kungälv norra” och Kode.
Drygt 60 procent av åk8-eleverna är medlemmar i någon förening (strax över GRsnittet), med en något större andel tjejer än killar. Resultatet är i det närmaste
identiskt med det 2017, men 2013 var föreningsmedlemskap väsentligt vanligare hos
killarna. Skillnaderna mellan boendeområden är stora: störst andel återfinns i
”Kungälv kust” och minst i Komarken och ”Kungälv nordost”.
På frågan hur nöjd eller missnöjd man är med fritiden svarar cirka nio av tio åk8elever att de är ganska eller mycket nöjda, tjejer som killar, och så såg det ut även
2017. Resultatet 2020 är mycket likt GR-snittet (som dock visar tendens till lite mer
nöjda killar). Inom Kungälv svarar alla ungdomar i Kode (som besvarat enkäten) att
de är ganska eller mycket nöjda.
Nästan alla, 95 procent, svarar att de är ganska eller mycket nöjda när det gäller
kompisar, både tjejer och killar, nära identiskt med 2017.
För en del ungdomar sätter ekonomin gränser för aktiviteterna: 5 procent av åk8eleverna beskriver upprepade erfarenheter av att inte kunna göra eller köpa något
”som många andra i din ålder gör eller köper för att din familj inte haft råd”.
Resultatet är ungefär detsamma som 2017, och på totalen är resultatet 2020
detsamma som GR-snittet. Något fler åk8-elever oroar sig för sina föräldrars
ekonomi, tydligare tjejer än killar, en könsskillnad som syns även i GR-snittet. För
flera av boendeområdena handlar det om ungefär var tionde elev. Som helhet är
Kungälvs resultat 2020 mycket likt det från 2017.

Skolan
På frågan om vad de tycker om skolundervisningen svarar 87 procent av åk8eleverna att den är ganska eller mycket bra, killar som tjejer, med en tendens
till ökning jämfört med 2017 (84 procent). Andelen är något mindre som är nöjda
med möjligheten att få hjälp eller stöd vid behov. Här finns det dock en könsskillnad
med 86 procent nöjda killar mot 76 procent nöjda tjejerna. 2017 var könsskillnaden
den omvända (men mindre). Beträffande båda dessa frågor är Kungälvs resultat 2020
strax över GR-snittet. Inom Kungälv gäller de största avvikelserna å ena sidan
ungdomarna som bor i Kode där nästa alla är nöjda med undervisningen och å andra
sidan de i ”Kungälv norra” där bara två av tre är nöjda med möjligheten till hjälp/stöd
i skolan.
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Tre av fyra åk8-elever uppger att de trivs med stämningen i skolan, men färre av
tjejerna än killarna – en könsskillnad som är lite större 2020 än 2017, och som 2020
även avspeglas i GR-snitten.
Bara 45 procent av åk8-eleverna uppger dock att de alltid är trygga i skolan, bland
tjejer bara var tredje. 14 Könsskillnaden fanns redan 2017 men är större 2020, genom
att andelen trygga tjejer minskat samtidigt som andelen trygga killar ökat. Könsskillnaden avspeglas även i GR-snittet 2020, men i Kungälv är trygghetsnivån något
högre. Inom Kungälv är tryggheten och trivseln störst bland åk8-eleverna som bor i
Komarken. Tryggheten är minst bland de som bor i ”Kungälv kust” och ”Kungälv
norra”.
Det finns ett utbrett intresse för att vara med och bestämma i olika skolfrågor. Det
gäller allra tydligast hur man arbetar, något som ungefär tre av fyra vill vara med och
bestämma om. Men grovt räknat två av tre svarar samma sak beträffande schemat,
vad de får lära sig, läxorna, skolmaten, proven och skolmiljön inne. Ungefär hälften
gör det ifråga om skolans regler och skolmiljön ute.
Det är dock väsentligt färre som upplever att de får vara med och bestämma om
dessa saker. Denna typ av ”inflytandegap” är allra störst beträffande skolmaten och
schemat, som ungefär 70 procent vill bestämma om men bara 12 respektive 16
procent upplever att de får göra. Minst gap, relativt sett, gäller arbetsformer och
skolmiljön. Beträffande arbetsformer beror det på att det är cirka 40 procent som
tycker att de får vara med och bestämma, medan det beträffande skolmiljön ute även
handlar om ett relativt begränsat intresse.
Den här typen av inflytandegap är inget nytt eller unikt för Kungälv. Med fokus på
dels arbetsformer, dels skolmiljön inne, liknar svarsmönstren GR-snittet, men
upplevelsen av att få vara med och bestämma i dessa frågor är lite mer spridd bland
Kungälvseleverna. För Kungälvs del såg det ungefär likadant ut 2017 och 2013.

Politik och samhälle
Fyra av tio åk8-elever uppger att de vill vara med och påverka i frågor som rör
kommunen, med lite mer intresserade tjejer än killar. Könsmönstret gäller
även GR-snittet, på en nivå strax över Kungälvs. I Kungälv är andelen intresserade
elever mindre än 2017, vilket dock bara gäller för killar (36 procent 2020 mot 46
procent 2017). Åk8-eleverna som bor i ”Kungälv nordost” avviker från
kommunsnittet med en mindre andel elever som säger att de vill påverka i frågor som
rör kommunen, ungefär var femte.
En del ungdomar har på olika sätt gett offentligt uttryck för sina åsikter under det
senaste året; det gäller tre av tio åk8-elever, men vanligare bland tjejer än bland
killar. Därutöver uppger ytterligare en av tio att de kan tänka sig att göra det. Andelen
”åsiktsaktiva” åk8-elever är klart större 2020 än 2017, särskilt hos tjejer – en
förändring som handlar om internetbaserad aktivitet, att gilla eller dela inlägg om
samhällsfrågor/politik på internet. Både tjejerna och killarna ligger lite under GRsnittet, men tydligast killarna. Inom Kungälv är andelen minst hos eleverna som bor i

14 Breddas definitionen av trygghet till att inkludera även ”oftast” trygga elever är andelen 92 procent
bland tjejer och 97 procent bland killar (totalt 94 procent). Med eftersom skolan är en obligatorisk
vardagsmiljö för ungdomarna är en rimlig utgångpunkt att ”oftast” inte är tillräckligt i sammanhanget.
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Komarken och ”Kungälv nordost” och störst i ”Kungälv norra”, ”Kungälv centrum”
och Kode.
Bara 13 procent av åk8-eleverna svarar att de har ganska eller mycket stora
möjligheter att själv föra fram åsikter till beslutsfattare. Resultaten antyder något mer
optimistiska killar, en könsskillnad som är lite tydligare i GR-snittet. Hos såväl tjejer
som killar är Kungälvs andel mindre än GR-snittet. Inom kommunen är andelen
minst bland ungdomarna som bor på ”central landsbygd”. Jämförs resultaten från de
tre år som Kungälvs åk8-elever har besvarat enkätfrågan är 2020-resultatet ungefär
detsamma som 2013, medan andelen var större 2017, hos både tjejer och killar.
I sammanhanget är det intressant att notera att knappt hälften av åk8-eleverna
uttrycker ett ganska eller mycket stort förtroende för politiker. På totalen är resultatet
jämförbart med 2017; 2020 är andelen dock något mindre hos tjejer och större hos
killar. Den lilla könsskillnad som syns 2020 speglar GR-snittet.
Som referenspunkt kan nämnas att ungefär tre av fyra åk8-elever uttrycker
motsvarande förtroende för vuxna i allmänhet. Även här gäller det killar i något
större utsträckning än tjejer (i båda fallen på en nivå strax över GR-snittet). Inom
Kungälv avviker ungdomarna i ”Kungälv kust” tydligast från kommunsnittet med en
mindre andel både när det gäller förtroende för politiker och för vuxna i allmänhet.
I Lupp 2020 ingick en ny ordinarie fråga i enkäten15 om ungdomarnas egna
kunskaper om sina rättigheter enligt barnkonventionen samt om deras uppfattning
om de flesta vuxnas kunskaper inom samma område. Till att börja med kan
konstateras att knappt var fjärde åk8-ungdom svarar att de både känner till
rättigheterna i barnkonventionen och vet vad de kan innebära i praktiken för egen
del. Lägger vi till andelen som uppger att de känner till rättigheterna men inte vad de
innebär i praktiken finns denna kunskap dock hos drygt hälften (58 procent).
Ytterligare 15 procent svarar att de inte känner till rättigheterna, och 28 procent
svarar att de inte alls vet vad barnkonventionen är för något. Tjejernas självskattade
kunskap inom området är något mer utbredd än killarnas (samma sak syns i GRsnittet). Tjejerna har också en mer positiv uppfattning om de flesta vuxnas kunskap
om barnets rättigheter i barnkonventionen än killarna. Såväl killar som tjejer tror att
de vuxna har mer kunskap om barnkonventionen än de själva. Jämför vi eleverna i
olika boendeområden är den självskattade kunskapen mest utbredd i Kungälv
centrum, Kode och ”Kungälv nordost”; i de två första områdena är också tilliten till de
vuxnas kunskap mer utbredd än kommunsnittet.

Trygghet
Mer än var femte åk8-elev beskriver att hen under det senaste halvåret blivit
utsatt för brott – stöld, misshandel och/eller sexuellt våld/utnyttjande – eller
hot om brott: 25 procent killar och 20 procent tjejer. Särskilt för tjejerna är andelen
påtagligt mindre än 2017, på totalen gäller 23 mot 30 procent. 16 Andelen 2020 är
också mindre än GR-snittet (28 procent). Andelen utsatta skiljer sig dock en del åt
mellan Kungälvs boendeområden: allra störst andel återfinns i Kode (ungefär var
tredje elev) och minst i Komarken (3 procent).
15

Frågan har tidigare ställts i Kungsbackas Lupp-enkät 2017.

16

Den stora förändringen mellan 2013 och 2017 ska tolkas försiktigt på grund av ändrad
frågekonstruktion.
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Nästan var tredje åk8-elev beskriver otrygghet i minst någon av ett antal vardagliga
miljöer. Det gäller tjejer i högre grad än killar: 37 procent av tjejerna uppger att de
sällan eller aldrig är trygga i minst en av de nio miljöer som ingår i enkätfrågan, mot
24 procent av killarna. Könsskillnaden är ännu större i GR-snittet, till följd av en
större andel otrygga tjejer än i Kungälv. Liksom utsattheten för brott är otryggheten
lite mindre utbredd 2020 än 2017, hos både tjejer och killar. Inom Kungälv skiljer de
boende i ”Kungälv norra” ut sig mest, med minst andel otrygga.
Hos såväl tjejer som killar är de miljöer som flest uppfattar som otrygga stan/
centrum och kollektivtrafiken (”på buss, tåg eller liknande”). Men tjejerna är otrygga i
högre grad än killar i båda fallen (grovt räknat var femte tjej mot var tionde kille), och
det gäller även flertalet övriga miljöer som enkätfrågan täcker. De två undantagen
gäller tryggheten ”på ungdomens hus, fritidsgård eller liknande” och ”på träningen
eller annan organiserad fritidsaktivitet”, men i båda fallen på en väsentligt lägre nivå
(som mest 7 procent otrygga killar).
Var fjärde åk8-elev uppger att hen har blivit mobbad, trakasserad eller utfryst
under det senaste halvåret. 3 procent uppger att de varit utsatta under en längre
period. Tjejerna framstår som utsatta i större utsträckning än killarna: 31 mot 18
procent, en könsskillnad som återfinns i GR-snittet (där dock fler, särskilt tjejer,
uppger att de blivit utsatta under en längre period). Könsskillnaden i Kungälv är dock
mindre än 2017, till följd av en mindre andel utsatta tjejer 2020. Inom kommunen
varierar andelen i de åtta boendeområdena mellan 18 och 31 procent, utan att något
enskilt område avviker tydligt.
Fler än var tredje åk8-elev uppger att de under senaste halvåret har blivit orättvist
behandlade, på ett sätt så de ”mått dåligt”. Andelen minskar till 8 procent sett till
dem som upplevt detta flera gånger. Oavsett om det gäller frekvent utsatthet eller inte
är andelen utsatta större bland tjejer än killar, även detta en könsskillnad som dock
är mindre än 2017, till följd av en lite mindre andel utsatta tjejer 2020. Andelen är
också lite mindre än GR-snittets tjejer. Ifråga om boendeområden varierar andelen
som utsatts minst någon gång mellan 27 och 43 procent, med störst andel hos de åk8elever som bor i Ytterby-Rollsbo och minst i Komarken och ”Kungälv nordost” (utan
att mönstren tydligt återspeglar de för mobbning/utfrysning).

Hälsa och livstillfredsställelse
72 procent av åk8-eleverna beskriver sin hälsa som ganska eller mycket bra.
Andelen är större bland killar än tjejer, 85 procent mot 59 procent, men
könsskillnaden är ännu större med fokus på de som beskriver sin hälsa som mycket
bra, vilket killar gör i mer än dubbel så stor utsträckning: 48 mot 20 procent.
Resultatet är närmast en exakt spegling av GR-snittet. Andelen tjejer med åtminstone
ganska god självskattad hälsa har minskat sedan 2013, medan killars andel är
densamma de tre mätåren.
Könsskillnaden är markant även när det kommer till rapportering av hälsobesvär.
Tre av fyra åk8-tjejer uppger någon typ av regelbundet hälsobesvär – huvudvärk,
magont, stress, nedstämdhet/deppighet och/eller sömnproblem – som de har haft
minst flera gånger i veckan under det senaste halvåret. Hos killarna handlar det om
strax över 40 procent. (För både tjejer och killar är andelen ett par procentenheter
större än 2017.) Även i detta fall är Kungälvs resultat mycket likt GR-snittet. Med
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blicken på både självskattad hälsa och rapporterade hälsobesvär finns inga
konsekventa hälsoskillnader bland åk8-eleverna utifrån var de bor. (Tvärtom är
andelen som beskriver någon typ av regelbundna hälsobesvär störst i Kode, där
samtidigt flest beskriver sin hälsa som åtminstone ganska god.)
Det allra vanligaste hälsobesväret är stress, vilket gäller särskilt tjejerna: 63 procent
mot 26 procent av killarna. Men för samtliga sex hälsobesvär som enkätfrågan täcker
är andelen påtagligt större hos tjejer än killar. Störst könsskillnad relativt sett gäller
nedstämdhet, där är tjejer i ungefär tre gånger så stor utsträckning som killar uppger
att de har besvär, 46 mot 14 procent, och för magont gäller 20 mot 7 procent.
Tre av fyra åk8-elever uppger att de tränar (”så att du blir andfådd eller svettas”)
flera gånger i veckan. Var tionde uppger tvärtom att hen gör det som oftast några
gånger i månaden (då anger ändå enkätfrågan: ”Tänk på träning både i och utanför
skolan.”). Precis som vad GR-snittet visar är Kungälvs killar lite mer träningsaktiva
än tjejerna. Resultaten är i princip desamma som 2017 (2013 var det dock en lite
större andel killar som tränade regelbundet, och en något mindre andel tjejer). Sett
till boendeområde är andelen som säger sig träna som mest några gånger i månaden
störst i Komarken (17 procent) – samtidigt som andelen som uppger sig träna flera
gånger i veckan ligger över kommunsnittet. Här kan vi alltså tala om tydligast
tendens till polarisering, med många som tränar ofta men samtidigt en relativt stor
grupp som tränar mer sällan (och nästan inga däremellan). I området ”Kungälv kust”
är ”sällan-tränare” i åk8 ovanliga.
Nästan inga av åk8-eleverna uppger att de röker minst varje vecka, 2 procent, tjejer
likväl som killar. På totalen har andelen varit 2–3 procent alla tre mätåren. För
snusning gäller 2 procent alla tre åren, med liten större andel för killar än tjejer; 2020
gäller 3 mot 1 procent. För både rökning och snusning ligger Kungälvs resultat 2020
under GR-snittet (3 procent rökning, 4 procent snusning).
6 procent av å8-eleverna uppger att de minst någon gång i månaden dricker alkohol
i form av starköl, starkcider, alkoläsk, vin eller sprit: 7 procent tjejer, 6 procent killar.
Hos tjejer syns en stegvis ökning sedan 2013 då andelen var 4 procent. Även
beträffande alkoholkonsumtion är andelen 2020 dock under GR-snittet för både
tjejer och killar (12 respektive 9 procent). Inom Kungälv bidrar dock åk8-eleverna i
”Kungälv norra” med att dra upp kommunsnittet, med andelen 13 procent.
Folkölsdrickandet är relativt sällsynt bland åk8-eleverna: 2 procent av tjejerna och
5 procent av killarna uppger att de gör det varje månad, ungefär på samma nivå som
tidigare mätår, och 2020 en mindre andel jämfört med GR-snittet. Inom Kungälv
bidrar åk8-eleverna i ”Kungälv kust” till att höja kommunsnittet.
Det ska observeras att den här typen av enkätresultat, baserat på relativt små
svarsunderlag, är känsliga för oseriösa svar, som kan förekomma i grupper/klasser
med ganska stort genomslag på ett genomsnitt. Det finns också anledning att
påminna om att bortfall på skolenkäter som beror på elevfrånvaro kan samvariera
med droganvändning.
Det stora flertalet åk8-elever har aldrig använt narkotika men 2 procent uppger att
de har gjort det (3 procent tjejer, 2 procent killar). GR-snittet ligger på 4 procent för
både tjejer och killar. Kungälvs resultat 2017 var 2 procent tjejer och 3 procent killar,
och 2013 inga vare sig tjejer eller killar. Återigen ska påminnas om att den här typen
av enkätresultat är känsliga för oseriösa svar och för bortfall beroende på skol-
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frånvaro. Det gör det också vanskligt att tolka skillnader mellan boendeområden, som
samtidigt kan ge viktiga signaler.
88 procent av åk8-eleveerna uppger att de är ganska eller mycket nöjda med sina
liv. Det finns dock en könsskillnad med 95 procent nöjda killar mot 81 procent nöjda
tjejer, i båda fallen något över GR-snittet. Kungälvs andel killar är lite större 2020 än
2017. Bland de boende i Komarken snarar nästa samtliga att de är ganska eller
mycket nöjda; i samtliga områden är andelen över 83 procent.

Arbete
13 procent av åk8-eleverna i Kungälv hade ett sommarjobb den senaste
sommaren, en lite större andel killar än tjejer (16 mot 10 procent), ett resultat
närmast identiskt med GR-snittet. På totalen är nivån ungefär densamma som 2013,
men 2017 avvek killarna med en större andel som sommarjobbat. För tjejerna är
tendensen en minskande andel. Skillnaderna utifrån boendeområden är dock större
än könsskillnaden: i ”Kungälv kust” och i Kode hade grovt räknat tre av tio åk8-elever
sommarjobbat, medan ingen av de boende i Komarken svarat att de gjort det.

Framtid
84 procent av åk8-eleverna räknar med att de kommer att läsa vidare på
gymnasiet (frågan anger ”direkt eller senare”). Det gäller dock tjejer i högre
grad än killar: 91 mot 77 procent. Könsskillnaden är större 2020 än 2017, men hos
både tjejer och killar är andelen större 2020. Jämfört med GR-snittet är i första hand
andelen för Kungälvs tjejer lite större. Skillnaderna mellan kommunens övergripande
boendeområden håller sig mellan 81 och 91 procent.
Det stora flertalet, 93 procent, ger uttryck för en ganska eller mycket positiv
framtidssyn. Könsskillnaden som syns i GR-snittet genom lite mer optimistiska killar
anas svagt i Kungälv. Jämfört med 2017 är Kungälvs andel något större hos både
killar och tjejer. Inte heller i detta avseende skiljer sig resultaten mycket åt mellan
ungdomarna i kommunens olika boendeområdena (88–100 procent).

Konsekvenser av Corona-pandemin
I Lupp 2020 ingick en särskild fråga om hur ungdomarna såg på sitt liv i olika
avseenden jämfört med hur det var före pandemin. När det gäller ”livet som
helhet” uppger 22 procent av Kungälvs åk8-elever att det blivit lite eller mycket
sämre, strax under GR-snittet. Könsskillnaden är påtaglig med 28 procent av tjejerna
som svarar att det blivit sämre mot 16 procent av killarna, men skillnaden i GRsnittet är större (34 respektive 13 procent). Inom Kungälv avviker tydligast
ungdomarna som bor i Komarken och i Kode med en mindre andel än
kommunsnittet som uppfattar en försämring av livet som helhet.
Den generella könsskillnaden syns, eller åtminstone anas, beträffande alla de
livsområden som täcks av enkätfrågan. Utöver livet som helhet gäller könsskillnaden
med tjejers mer negativa erfarenheter tydligast den psykiska hälsan (32 mot 16
procent). För såväl tjejer som killar är det möjligheten till extrajobb som flest, nära
hälften, upplever negativa konsekvenser av (51 respektive 44 procent). Ungefär 40
procent av tjejerna svarar detsamma om fritiden, liksom drygt 30 procent av killarna.
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Enkätresultaten i övrigt pekar på att mellan 12 och 20 procent av åk8-eleverna
upplever försämringar när det gäller kompisumgänget, skolsituationen, den fysiska
hälsan, familjens ekonomi och familjerelationen.
En del uppfattar tvärtom att delar av detta har förändrats till det bättre. Allra störst
är andelen som svarat att det blivit lite eller mycket bättre ifråga om den fysiska
hälsan och familjerelationen: 17 respektive 15 procent.
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Slutord
I sammanfattningar av enkätresultat försvinner lätt enskilda ungas uppfattningar och
erfarenheter i ”medelvärdets skugga”, såväl de mer positiva som de mer negativa. Det
är viktigt att resultaten från enkäten används som ett dialogunderlag och aldrig som
en sanning som gäller alla ungdomar. Detta är särskilt viktigt när det finns ett bortfall
på enkäten, och i Kungälvs fall är det värt att hålla i minnet att åk8-klassen i den
fristående Strandskolan inte omfattades av genomförandet.
I tolkningar av ett enkätresultat är det alltid klokt att ställa sig frågan: Skulle
resultatet vara detsamma om alla hade besvarat frågan? Det finns också anledning att
vara källkritisk, exempelvis när det gäller resultat om alkohol- och droganvändning
där det kan förekomma oseriösa inslag bland svaren.
I diskussioner om enkätresultat finns också risken att goda exempel från ungas
vardag tappas bort när fokus naturligt riktas på problem som behöver åtgärdas. Även
positiva resultat och erfarenheter behöver lyftas fram och tas tillvara i ett
utvecklingsarbete.
Det är viktigt att betona att resultaten från Lupp 2020 är ett underlag att utgå från i
ett sådant arbete. Andra kunskapskällor behövs för att ge en rikare bild av verkligheten. Inte minst behöver ungdomarna bjudas in i dialogen. Deras medverkan och
tolkningar behövs för att hitta relevanta och konkreta svar på de viktiga frågor som
enkätresultaten väcker.
I ett långsiktigt utvecklingsarbete för och tillsammans med kommunens ungdomar
är Lupp-enkäten ett etablerat redskap för att kartlägga och följa ungas livssituation.
Värdet av en enkät växer med möjligheten till relevanta referenspunkter. Luppsamarbetet inom Göteborgsregionen gör det möjligt att jämföra Kungälvs resultat
med grannkommunernas resultat. Ännu viktigare är att Kungälvs långsiktiga arbete
med Lupp gör det möjligt att följa utvecklingen av ungas livssituation över tid.
Hösten 2023 är planen att de kommuner i Göteborgsregionen som genomför Luppundersökningen gör den härnäst. Då blir det kanske möjligt att se hur situationen för
Kungälvs ungdomar har förändrats framöver.
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Bilaga
Tabell 1. Antal enkätsvar och svarsfrekvens i olika grupper, årskurs 8
Antal
enkätsvar1

Antal elever

Samtliga

418

587

71

Skola2

Munkegärdeskolan
Thorildskolan
Ytterbyskolan
Friskolan i Kärna
Fredkullaskolan
Montessoriskolan Älvkullen

88
114
146
38
19
13

121
175
210
43
23
15

73
65
70
88
83
87

Kön

Killar
Tjejer
Annan könstillhörighet
Ej svar

210
201
4
3

320
267
-

66
75
-

Boendekommun

Kungälvs kommun
Annan kommun
Ej svar

402
153
1

564
23

71
65
-

Kommunområde4

Kode
Komarken
Kungälv centrum
Kungälv central landsbygd
Kungälv kust
Kungälv nordost
Kungälv norra
Ytterby, Rollsbo
Annat område i kommunen
Okänt boendeområde
Okänt område/kommun

31
31
44
52
34
36
72
75
22
7
1

-

-

-

Svarsfrekvens
i procent

Kommentarer:
1 Ytterligare 2 åk8-svar inkom men har tagits bort (det ena innehåll inte svar på någon enkätfråga;
det andra var ett uppenbart helt oseriöst svar).
2 Strandskolan

deltog inte i genomförandet; berör 23 åk8-elever.

3 10

av de 15 svaren om boendekommun gäller Göteborg; därutöver Ale: 2; Stenungsund: 2; Lilla
Edet: 1. Två av dessa 15 elever har dock svarat med ett boendeområde i Kungälv. En förklaring till
de inkonsekventa svaren kan vara att vissa områden ligger vid kommungränsen, en annan att man
växelbor hos föräldrar med olika hemkommun.
4 Urvalsuppgifter finns inte tillgängliga med motsvarande boendeområdesindelning. Det är därför
inte möjlighet att beräkna svarsfkrevenser per områdesgrupp. Se även not 3.
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Tabell 2. Skola, kön och boendekommun i enkätsvaren jämfört med elevurvalet, årskurs 8
Enkätsvaren
Munkegärdeskolan
Thorildskolan
Ytterbyskolan
Friskolan i Kärna
Fredkullaskolan
Montessoriskolan Älvkullen

Skola

Summa procent
Antal personer
Killar
Tjejer

Kön

Summa procent
Antal personer
Kungälvs kommun
Annan kommun

Boendekommun

Summa procent
Antal personer

Urvalet

21
27
35
9
5
3

21
30
36
7
4
2

100
418

100
587

51
49

55
45

100
4111

100
587

962
42

96
4

100
3023

100
587

Differens
(procentenheter)
0
-3
-1
2
1
1

-4
4

0
0

Kommentarer:
1 Exkluderar
2 Något

de svarspersoner som angivit annan könstillhörighet eller ej besvarat frågan.

osäker uppgift; se tabell 1, not 3.

3 Exkluderar

1 svarsperson med okänd hemkommun.
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Resultatdiagram
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Innehåll
Svarsunderlag och svarsfrekvens
Resultatdiagram per tema
Fritid

Hälsa

Skola

Arbete

Politik och samhälle

Framtid

Trygghet

Corona

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Fritid

20

•

För litet fritidsutbud

•

Saknar aktiviteter i området

•

Föreningsmedlemskap

•

Nöjdhet med fritiden

•

Goda kompisrelationer

•

Upprepad erfarenhet av inte
kunna göra eller köpa något

•

Oro för föräldrarnas ekonomi
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För litet fritidsutbud
Samtliga

Tjejer

Killar

Procent
40

30

27
22

Enkätfråga: Hur mycket eller lite tycker du att det finns att
göra på fritiden?
Svarsalternativ: Väldigt mycket; Ganska mycket; Ganska
lite; Väldigt lite/ingenting.

21

19

20

16

15

10

Resultaten visar andelen som svarat ganska/väldigt lite/
ingenting, baserat på totalt 417 svar.
GR9k (randiga staplar) motsvarar det genomsnittliga
åk8-resultatet för de nio GR-kommuner som genomfört
Lupp 2020.

0

Åk8

GR9k

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

För litet fritidsutbud
2013–2020
2013

2017

2020

Procent
40

30

20

Enkätfrågan 2020: Hur mycket eller lite tycker du att det
finns att göra på fritiden? Svarsalternativen: Väldigt mycket;
Ganska mycket; Ganska lite; Väldigt lite/ingenting.
Frågans formulering har förändrats något över tid.
2013: Hur mycket finns det att göra på fritiden?
Även svarsalternativen har ändrats något men med helt
jämförbar innebörd.
Resultaten visar andelen som svarat ganska/väldigt lite/
ingenting.

20

20

19

18

20

22

23
19
16

10

0

Samtliga

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun
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För litet fritidsutbud
-- efter boendeområde
Procent
40

Kode
Komarken

30

Kungälv centrum
Kungälv central landsbygd

Enkätfråga: Hur mycket eller lite tycker du att det finns att
göra på fritiden?

20

Svarsalternativ: Väldigt mycket; Ganska mycket;
Ganska lite; Väldigt lite/ingenting.
Resultaten visar andelen som svarat ganska/väldigt lite/
ingenting.

23
16

23

21
16

Kungälv kust

19

18

Kungälv nordost

17
14

10

Kungälv norra
Ytterby, Rollsbo

I gruppen ”Samtliga” ingår ungdomar bosatta i
annat/okänt område eller annan kommun.
Minsta antalet personer i områdesgrupperna är
31 ungdomar bosatta i Kode respektive Komarken.

SAMTLIGA

0

Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Saknar fritidsaktiviteter i boendeområdet
Samtliga

Tjejer

Killar

Procent
40

30

28
22

22

23
20

20

15

Enkätfråga: Tycker du att det saknas fritidsaktiviteter där
du bor?
Svarsalternativ: Ja; Nej; Vet inte.

10

Resultaten visar andelen som svarat ja, baserat på 416
svar.
GR9k (randiga staplar) motsvarar det genomsnittliga
åk8-resultatet för de nio GR-kommuner som genomfört
Lupp 2020.

0

Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun
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Saknar fritidsaktiviteter i boendeområdet
2017, 2020
2017

2020

Procent
40

33

30

28

27
22

20

22
15

10

Enkätfråga: Tycker du att det saknas fritidsaktiviteter där
du bor?
Svarsalternativ: Ja; Nej; Vet inte.

0

Resultaten visar andelen som svarat ja.

Samtliga

Tjejer

Killar

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Saknar fritidsaktiviteter i boendeområdet
-- efter boendeområde
Procent
40

Kode
Komarken

30

29

Kungälv centrum
28

27

25
20

20

Enkätfråga: Tycker du att det saknas fritidsaktiviteter
där du bor?
Svarsalternativ: Ja; Nej; Vet inte.

13

13

Resultaten visar andelen som svarat ja.

Kungälv norra
Ytterby, Rollsbo

I gruppen ”Samtliga” ingår ungdomar bosatta i
annat/okänt område eller annan kommun.
Minsta antalet personer i områdesgrupperna är
31 ungdomar bosatta i Kode respektive Komarken.

Kungälv kust
Kungälv nordost

16
10

Kungälv central landsbygd
22

SAMTLIGA

0

Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun
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Föreningsmedlemskap
Samtliga

Tjejer

Killar

Procent
100

80

67

63
Enkätfråga: Är du medlem i någon förening? Till exempel
religiös förening eller församling, kultur- eller idrottsförening, politiskt ungdomsförbund, frilufts-, data- eller
spelförening m.m.

61

59

60

62

61

40

Svarsalternativ: Nej; Ja, jag är medlem i en förening.
Resultaten visar andelen som svarat ja, baserat på
416 svar.
GR9k (randiga staplar) motsvarar det genomsnittliga
åk8-resultatet för de nio GR-kommuner som genomfört
Lupp 2020.

20

0

Åk8

GR9k

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Föreningsmedlemskap
2013–2020
2013

2017

2020

Procent
100

80

81
74

Enkätfrågan: Är du medlem i någon förening? Till exempel
religiös förening eller församling, kultur- eller
idrottsförening, politiskt ungdomsförbund, frilufts-, dataeller spelförening m.m., med svarsalternativen: Nej; Ja, jag
är medlem i en förening.
Resultaten visar andelen som svarat ja.
Frågan 2013 ställdes för ett antal olika typer av föreningar
var för sig: Är du medlem i någon/några av följande
föreningar?, med svarsalternativen: Ja; Nej. Det är rimligt
att anta att 2013 års fråga med fler exempel bidrar till att
fler svarar ja.

60

63

63

67

68

67
57

40

20

0

Samtliga

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

24

Tjejer

Killar

59
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Föreningsmedlemskap
-- efter boendeområde
Procent
100

Kode
91

Komarken

80

74
60

Enkätfråga: Är du medlem i någon förening? Till exempel
religiös förening eller församling, kultur- eller idrottsförening,
politiskt ungdomsförbund, frilufts-, data- eller spelförening
m.m.

59

Resultaten visar andelen som svarat ja.

63

Kungälv central landsbygd

63

Kungälv kust

40

Svarsalternativ: Nej; Ja, jag är medlem i en förening.

Kungälv centrum

73
67

Kungälv nordost

42
32

Kungälv norra

20

Ytterby, Rollsbo

I gruppen ”Samtliga” ingår ungdomar bosatta i annat/okänt
område eller annan kommun.
Minsta antalet personer i områdesgrupperna är
31 ungdomar bosatta i Kode respektive Komarken.

SAMTLIGA

0

Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Nöjd med fritiden
Samtliga

Tjejer

Killar

Procent
100

91

91

92

90

93
87

80

60

Enkätfråga: Hur nöjd eller missnöjd är du med ditt
liv när det handlar om följande?, med Fritiden som
en av flera delfrågor.

40

Svarsalternativ: Mycket missnöjd; Ganska missnöjd;
Ganska nöjd; Mycket nöjd.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller
mycket nöjd, baserat på 410 svar.
GR9k (randiga staplar) motsvarar det
genomsnittliga åk8-resultatet för de nio GRkommuner som genomfört Lupp 2020.

20

0

Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

25

GR9k: Åk8
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Nöjd med fritiden
2017, 2020
2017

2020

Procent
100

92

91

91

93

91

92

80

60

40

Enkätfråga: Hur nöjd eller missnöjd är du med ditt liv när
det handlar om följande?, med Fritiden som en av flera
delfrågor.

20

Svarsalternativ: Mycket missnöjd; Ganska missnöjd;
Ganska nöjd; Mycket nöjd.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket
nöjd.

0

Samtliga

Tjejer

Killar

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Nöjd med fritiden
-- efter boendeområde
Procent
100

100
90

80

94 94
86

89

91

95

Kode
91

Komarken
Kungälv centrum

Enkätfråga: Hur nöjd eller missnöjd är du med ditt liv
när det handlar om följande?, med Fritiden
som en av flera delfrågor.

60

Svarsalternativ: Mycket missnöjd; Ganska missnöjd;
Ganska nöjd; Mycket nöjd.

40

Resultaten visar andelen som svarat ganska eller
mycket nöjd.

Kungälv central landsbygd
Kungälv kust
Kungälv nordost
Kungälv norra

20

Ytterby, Rollsbo

I gruppen ”Samtliga” ingår ungdomar bosatta i
annat/okänt område eller annan kommun.
Minsta antalet personer i områdesgrupperna är
31 ungdomar bosatta i Kode respektive Komarken.

SAMTLIGA

0

Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

26
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Goda kompisrelationer
Samtliga

Tjejer

Killar

Procent
100

95

95

95

93

95

92

80

60

Enkätfråga: Hur nöjd eller missnöjd är du med ditt
liv när det handlar om följande?, med Kompisar
som en av flera delfrågor.

40

Svarsalternativ: Mycket missnöjd; Ganska missnöjd;
Ganska nöjd; Mycket nöjd.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller
mycket nöjd, baserat på 416 svar.
GR9k (randiga staplar) motsvarar det
genomsnittliga åk8-resultatet för de nio GRkommuner som genomfört Lupp 2020.

20

0

Åk8

GR9k

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Goda kompisrelationer
2017, 2020
2017

2020

Procent
100

95

95

95

93

96

95

80

60

40

Enkätfråga: Hur nöjd eller missnöjd är du med ditt liv när
det handlar om följande?, med Kompisar som en av flera
delfrågor.

20

Svarsalternativ: Mycket missnöjd; Ganska missnöjd;
Ganska nöjd; Mycket nöjd.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket
nöjd.

0

Samtliga

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

27

Tjejer

Killar
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Goda kompisrelationer
-- efter boendeområde
Procent
100

100

97 95 96

97

97
91

90

Kode

95

Komarken

80

Kungälv centrum
Enkätfråga: Hur nöjd eller missnöjd är du med ditt liv
när det handlar om följande?, med Kompisar
som en av flera delfrågor.

60

Svarsalternativ: Mycket missnöjd; Ganska missnöjd;
Ganska nöjd; Mycket nöjd.

40

Resultaten visar andelen som svarat ganska eller
mycket nöjd.

Kungälv central landsbygd
Kungälv kust
Kungälv nordost
Kungälv norra

20

Ytterby, Rollsbo

I gruppen ”Samtliga” ingår ungdomar bosatta i
annat/okänt område eller annan kommun.
Minsta antalet personer i områdesgrupperna är
31 ungdomar bosatta i Kode respektive Komarken.

SAMTLIGA

0

Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Upprepad erfarenhet av att inte kunna göra eller köpa något
som andra gör för att familjen inte haft råd
Samtliga

Tjejer

Killar

Procent
25

20

Enkätfråga: Under de senaste sex månaderna, har
det hänt att du inte kunnat göra något eller inte
kunnat köpa något som många andra i din ålder gör
eller köper för att din familj inte haft råd?

15

10

Svarsalternativ: Ja, flera gånger; Ja, en gång; Nej.
Resultaten visar andelen som svarat ”ja, flera
gånger”, baserat på 392 svar.
GR9k (randiga staplar) motsvarar det
genomsnittliga åk8-resultatet för de nio GRkommuner som genomfört Lupp 2020.

5

5

5

4

5

7
4

0

Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

28

GR9k
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Upprepad erfarenhet av att inte kunna göra eller köpa något
som andra gör för att familjen inte haft råd
2017, 2020

2017

2020

Procent
25

20

15

10

Enkätfråga: Under de senaste sex månaderna, har det
hänt att du inte kunnat göra något eller inte kunnat köpa
något som många andra i din ålder gör eller köper för att
din familj inte haft råd?

5

Svarsalternativ: Ja, flera gånger; Ja, en gång; Nej.

0

5

4

Samtliga

Resultaten visar andelen som svarat ”ja, flera gånger”.

5

5

3

Tjejer

4

Killar

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Upprepad erfarenhet av att inte kunna göra eller köpa något
som andra gör för att familjen inte haft råd
-- efter boendeområde
Procent
25

Kode
Komarken

20

Kungälv centrum
Kungälv central landsbygd

15

Enkätfråga: Under de senaste sex månaderna, har det hänt
att du inte kunnat göra något eller inte kunnat köpa något,
som många andra i din ålder gör eller köper, för att din
familj inte haft råd?

Kungälv kust
10

Kungälv nordost

Svarsalternativ: Ja, flera gånger; Ja, en gång; Nej.
Resultaten visar andelen som svarat ”ja, flera gånger”.
I gruppen ”Samtliga” ingår ungdomar bosatta i
annat/okänt område eller annan kommun.
Minsta antalet personer i områdesgrupperna är
29 ungdomar bosatta i Kode respektive Komarken.

3
0

5
0

4
3

2

Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

29

Kungälv norra

7

6

5

5

Ytterby, Rollsbo
SAMTLIGA
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Oro för föräldrarnas ekonomi
Samtliga

Tjejer

Killar

Procent
25

20

15

Enkätfråga: I vilken grad är du orolig för dina föräldrars
ekonomi?

9

10

Resultaten visar andelen som svarat ganska eller
mycket orolig, baserat på 417 svar.
GR9k (randiga staplar) motsvarar det genomsnittliga
åk8-resultatet för de nio GR-kommuner som genomfört
Lupp 2020.

8

7

Svarsalternativ: Inte alls orolig; Inte särskilt orolig;
Ganska orolig; Mycket orolig.

6

5

5

4

0

Åk8

GR9k

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Oro för föräldrarnas ekonomi
2017, 2020
2017

2020

Procent
25

20

15

10

Enkätfråga: I vilken grad är du orolig för dina föräldrars
ekonomi?
Svarsalternativ: Inte alls orolig; Inte särskilt orolig; Ganska
orolig; Mycket orolig.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket
orolig.

9

9
6

5

7
5

4
0

Samtliga

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

30

Tjejer

Killar
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Oro för föräldrarnas ekonomi
-- efter boendeområde
Procent
25

Kode
Komarken

20

Kungälv centrum
Kungälv central landsbygd

15

Enkätfråga: I vilken grad är du orolig för dina föräldrars
ekonomi?
Svarsalternativ: Inte alls orolig; Inte särskilt orolig;
Ganska orolig; Mycket orolig.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket
orolig.

Kungälv kust
10

10

9

8

8

5

I gruppen ”Samtliga” ingår ungdomar bosatta i
annat/okänt område eller annan kommun.

7

Kungälv norra
Ytterby, Rollsbo

3

Minsta antalet personer i områdesgrupperna är
31 ungdomar bosatta i Kode respektive Komarken.

Kungälv nordost

10

3

3

0

SAMTLIGA

Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Skola

31

•

Bra skolundervisning

•

Bra möjlighet till hjälp/stöd
vid behov

•

Elevinflytande i skolan:
– vill respektive får bestämma

•

Bra stämning i skolan

•

Alltid trygg i skolan

•

Nöjdhet med skolan
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Bra skolundervisning
Samtliga

Tjejer

Killar

Procent
100

87

87

86

85

87

84

80

60

Enkätfråga: Nu kommer några frågor om din skola.
Vad tycker du om…? med Undervisningen som en av
åtta delfrågor.

40

Svarsalternativ: Inte alls bra; Mindre bra; Ganska bra;
Mycket bra.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller
mycket bra, baserat på 409 svar.
GR9k (randiga staplar) motsvarar det genomsnittliga
åk8-resultatet för de nio GR-kommuner som
genomfört Lupp 2020.

20

0

Åk8

GR9k

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Bra skolundervisning
2017, 2020
2017

2020

Procent
100

80

84

87

87

84

86

84

60

40

Enkätfråga: Nu kommer några frågor om din skola.
Vad tycker du om…? med Undervisningen som en av
åtta delfrågor.

20

Svarsalternativ: Inte alls bra; Mindre bra; Ganska bra;
Mycket bra.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller
mycket bra.

0

Samtliga

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

32

Tjejer

Killar
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Bra skolundervisning
-- efter boendeområde
Procent
100

Kode

97
80

81

86

91
82

86 85

90

Komarken

87

Kungälv centrum
Kungälv central landsbygd

60

Enkätfråga: Nu kommer några frågor om din skola. Vad tycker
du om…?, med Undervisningen som en av åtta delfrågor.

Kungälv kust
40

Kungälv nordost

Svarsalternativ: Inte alls bra; Mindre bra; Ganska bra;
Mycket bra.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket bra.

Kungälv norra
20

Ytterby, Rollsbo

I gruppen ”Samtliga” ingår ungdomar bosatta i annat/okänt
område eller annan kommun.
Minsta antalet personer i områdesgrupperna är
31 ungdomar bosatta i Kode respektive Komarken.

SAMTLIGA

0

Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Möjlighet till hjälp/stöd vid behov
Samtliga

Tjejer

Killar

Procent
100

81
80

Enkätfråga: Nu kommer några frågor om din skola.
Vad tycker du om…?, med Möjligheten att få extra hjälp
och stöd av lärarna om du behöver det som en av åtta
delfrågor.

86
76

79

82
76

60

40

Svarsalternativ: Inte alls bra; Mindre bra; Ganska bra;
Mycket bra.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller
mycket bra, baserat på 410 svar.
GR9k (randiga staplar) motsvarar det genomsnittliga
åk8-resultatet för de nio GR-kommuner som genomfört
Lupp 2020.

20

0

Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

33

GR9k
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Möjlighet till hjälp/stöd vid behov
2017, 2020
2017

2020

Procent
100

80

80

86

83

81

78

76

60

Enkätfråga: Nu kommer några frågor om din skola.
Vad tycker du om…?, med Möjligheten att få extra hjälp
och stöd av lärarna om du behöver det som en av åtta
delfrågor.

40

20

Svarsalternativ: Inte alls bra; Mindre bra; Ganska bra;
Mycket bra.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller
mycket bra.

0

Samtliga

Tjejer

Killar

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Möjlighet till hjälp/stöd vid behov
-- efter boendeområde
Procent
100

80

Kode
84 84 83 86 85

Kungälv centrum
Kungälv central landsbygd

Kungälv nordost
Kungälv norra

20

Ytterby, Rollsbo

I gruppen ”Samtliga” ingår ungdomar bosatta i annat/okänt
område eller annan kommun.
Minsta antalet personer i områdesgrupperna är
31 ungdomar bosatta i Kode respektive Komarken.

Komarken
81

Kungälv kust
40

Svarsalternativ: Inte alls bra; Mindre bra; Ganska bra;
Mycket bra.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket bra.

78
68

60

Enkätfråga: Nu kommer några frågor om din skola. Vad tycker
du om…?, med Möjligheten att få extra hjälp och stöd av
lärarna om du behöver det som en av åtta delfrågor.

86

SAMTLIGA

0

Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

34
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Trivs med stämningen i skolan
Samtliga

Tjejer

Killar

Procent
100

Enkätfråga: Här följer några påståenden om skolan.
Hur tycker du att det stämmer in på hur det är på din
skola?, med Jag trivs med stämningen i min skola
som ett av flera påståenden att ta ställning till.

81

81

76

80

74

72

67

60

40

Svarsalternativ: Stämmer inte alls; Stämmer till viss
del; Stämmer till stor del; Stämmer helt; Vet inte.
Resultaten visar andelen som svarat att det stämmer
helt/till stor del, baserat på 416 svar.
GR9k (randiga staplar) motsvarar det genomsnittliga
åk8-resultatet för de nio GR-kommuner som
genomfört Lupp 2020.

20

0

Åk8

GR9k

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Trivs med stämningen i skolan
2017, 2020
2017

2020

Procent
100

80

75

76

81

79

73

72

60

Enkätfråga: Här följer några påståenden om skolan. Hur
tycker du att det stämmer in på hur det är på din skola?,
med Jag trivs med stämningen i min skola som ett av flera
påståenden att ta ställning till.

40

20

Svarsalternativ: Stämmer inte alls; Stämmer till viss del;
Stämmer till stor del; Stämmer helt; Vet inte.
Resultaten visar andelen som svarat att det stämmer
helt/till stor del.

0

Samtliga

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

35

Tjejer

Killar
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Trivs med stämningen i skolan
-- efter boendeområde
Procent
100

Kode
90

80

Enkätfråga: Här följer några påståenden om skolan. Hur
tycker du att det stämmer in på hur det är på din skola?,
med Jag trivs med stämningen i min skola som ett av flera
påståenden.
Svarsalternativ: Stämmer inte alls; Stämmer till viss del;
Stämmer till stor del; Stämmer helt; Vet inte.
Resultaten visar andelen som svarat att det stämmer helt/
till stor del.

71

71

67

60

Komarken

82 83

82

Kungälv centrum

74 76

Kungälv central landsbygd
Kungälv kust

40

Kungälv nordost
Kungälv norra

20

Ytterby, Rollsbo

I gruppen ”Samtliga” ingår ungdomar bosatta i
annat/okänt område eller annan kommun.
Minsta antalet personer i områdesgrupperna är
31 ungdomar bosatta i Kode respektive Komarken.

SAMTLIGA

0

Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Alltid trygg i skolan
Samtliga

Tjejer

Killar

Procent
70

57

60

53
50

45

41

40

33
Enkätfråga: Hur ofta känner du dig trygg på följande
ställen? med I skolan som en av nio delfrågor.

30

Svarsalternativ: Aldrig; Sällan; Oftast; Alltid.

20

Resultaten visar andelen som svarat ”alltid”, baserat
på 410 svar.

10

GR9k (randiga staplar) motsvarar det genomsnittliga
åk8-resultatet för de nio GR-kommuner som
genomfört Lupp 2020.

0

Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

36

30

GR9k
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Alltid trygg i skolan
2017, 2020
2017

2020

Procent
70
60

57

50

51

40

45

43

37

30

33

20

Enkätfråga: Hur ofta känner du dig trygg på följande
ställen? med I skolan som en av nio delfrågor.
Svarsalternativ: Aldrig; Sällan; Oftast; Alltid.

10
0

Samtliga

Resultaten visar andelen som svarat ”alltid”.

Tjejer

Killar

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Alltid trygg i skolan
-- efter boendeområde
Procent
70

Komarken
55

50
40

Kode

67

60

Kungälv centrum
49

47

47

45

43
33

36

Kungälv central landsbygd
Kungälv kust

Enkätfråga: Hur ofta känner du dig trygg på följande ställen?,
med I skolan som en av nio delfrågor.

30

Svarsalternativ: Aldrig; Sällan; Oftast; Alltid.

20

Kungälv norra

10

Ytterby, Rollsbo

Resultaten visar andelen som svarat ”alltid”.
I gruppen ”Samtliga” ingår ungdomar bosatta i annat/okänt
område eller annan kommun.
Minsta antalet personer i områdesgrupperna är
30 ungdomar bosatta i Kode respektive Komarken.

Kungälv nordost

SAMTLIGA

0

Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

37

38 Presentation LUPP 2020 - KS2019/1816-8 Lupp-rapport 2020 : Lupp 2020 Kungälv

Elevinflytande

71

Vad jag får lära mig

– vad eleverna vill och upplever att de får
vara med och bestämma om i skolan

42
70

Läxorna

20
67

Proven

19
72

Schemat

16
69

Maten

12
53

Skolans ”regler”

Samma svarsalternativ för båda frågor: Väldigt lite/
ingenting; Ganska lite; Ganska mycket; Väldigt
mycket.

22
63

Skolmiljön inne

*Formulering i enkäten: Hur vi ska arbeta, till
exempel grupparbete/projektarbete.

30
50

Skolmiljön ute

Resultaten visar andelen som svarat ganska eller
väldigt mycket på respektive fråga, baserat på
minst 397 svar.

Procent

Får

77

Arbetsformer*

Enkätfrågor: Hur mycket eller lite vill du som elev
vara med och bestämma om följande? respektive
Hur mycket eller lite upplever du att du som elev får
vara med och bestämma när det gäller följande?

Vill

28

25
0

20

40

60

80

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Elevinflytande över: Arbetsformer
Vill

Får

Procent
90
80

Enkätfrågor: Hur mycket eller lite vill du som elev
vara med och bestämma om följande? respektive
Hur mycket eller lite upplever du att du som elev får
vara med och bestämma när det gäller följande?,
med en av nio delfrågor: Hur vi ska arbeta, till
exempel grupparbete/projektarbete.
Samma svarsalternativ för båda huvudfrågor:
Väldigt lite/ingenting; Ganska lite; Ganska mycket;
Väldigt mycket.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller
väldigt mycket på respektive fråga, baserat på
minst 400 svar.
GR9k motsvarar genomsnittet för de nio GRkommuner som genomfört Lupp 2020.
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Elevinflytande över: Arbetsformer
2013–2020
Vill

Får

Procent
90
80

77

77

75

70
60
50

Enkätfrågor: Hur mycket eller lite vill du som elev
vara med och bestämma om följande? respektive
Hur mycket eller lite upplever du att du som elev får
vara med och bestämma när det gäller följande?,
med en av nio delfrågor: Hur vi ska arbeta, till
exempel grupparbete/projektarbete.
Samma svarsalternativ för båda huvudfrågor:
Väldigt lite/ingenting; Ganska lite; Ganska mycket;
Väldigt mycket.

40

37

30

42

37

20
10
0

2013

Före 2017 innehöll frågorna tio delfrågor och
svarsskalan var omvänd men i övrigt densamma.

2017

2020

Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Elevinflytande över: Skolmiljön inne
Vill

Får

Procent
90
80
70

Enkätfrågor: Hur mycket eller lite vill du som elev
vara med och bestämma om följande? respektive
Hur mycket eller lite upplever du att du som elev får
vara med och bestämma när det gäller följande?,
med en av nio delfrågor: Skolmiljön inne.
Samma svarsalternativ för båda huvudfrågor:
Väldigt lite/ingenting; Ganska lite; Ganska mycket;
Väldigt mycket.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller
väldigt mycket på respektive fråga, baserat på
minst 402 svar.
GR9k motsvarar genomsnittet för de nio GRkommuner som genomfört Lupp 2020.
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Elevinflytande över: Skolmiljön inne
2013–2020
Vill

Får

Procent
90
80
70
60

Enkätfrågor: Hur mycket eller lite vill du som elev
vara med och bestämma om följande? respektive
Hur mycket eller lite upplever du att du som elev får
vara med och bestämma när det gäller följande?,
med en av nio delfrågor: Skolmiljön inne.

50

Samma svarsalternativ för båda huvudfrågor:
Väldigt lite/ingenting; Ganska lite; Ganska mycket;
Väldigt mycket.

20

Resultaten visar andelen som svarat ganska eller
väldigt mycket på respektive fråga Före 2017
innehöll frågorna tio delfrågor och svarsskalan var
omvänd men i övrigt densamma.
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Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Politik och
samhälle

40

•

Vill påverka i frågor som
rör kommunen

•

Aktivt samhällsengagemang

•

Tror på stora möjligheter att
själv föra fram egna åsikter
till beslutsfattare

•

Förtroende för politiker

•

Förtroende för vuxna i
allmänhet
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Vill påverka i frågor som rör den egna kommunen
Samtliga

Tjejer

Killar

Procent
60

49

50

46

44

41
40

39

36

30

Enkätfråga: Vill du vara med och påverka i frågor
som rör din kommun?

20

Svarsalternativ: Ja; Nej.
Resultaten visar andelen som svarat ja, baserat på
410 svar.
GR9k (randiga staplar) motsvarar det genomsnittliga
åk8-resultatet för de nio GR-kommuner som
genomfört Lupp 2020.

10

0

Åk8

GR9k

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Vill påverka i frågor som rör den egna kommunen
2013–2020
2013

2017

2020

Procent
60

50

40

43

45

45

46

46
41

41

43
36

30

20

Enkätfråga: Vill du vara med och påverka i frågor som rör
din kommun?

10

Svarsalternativ: Ja; Nej.
Före 2017 var frågan något annorlunda formulerad:
”…som rör den kommun där du bor?”.

0

Samtliga

Resultaten visar andelen som svarat ja.

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

41

Tjejer

Killar
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Vill påverka i frågor som rör den egna kommunen
-- efter boendeområde
Procent
60

Kode
Komarken

50

49

47
40

42
38

41

43
39

Kungälv centrum
41

Kungälv central landsbygd
Kungälv kust

30

Enkätfråga: Vill du vara med och påverka i frågor som rör
din kommun?

20

Svarsalternativ: Ja; Nej.
Resultaten visar andelen som svarat ja.

Kungälv nordost

22

Kungälv norra

10

I gruppen ”Samtliga” ingår ungdomar bosatta i
annat/okänt område eller annan kommun.

Ytterby, Rollsbo
SAMTLIGA

0

Minsta antalet personer i områdesgrupperna är
29 ungdomar bosatta i Komarken.

Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Aktivt samhällsengagemang
genom kontakt med politiker/tjänsteman/beslutsfattare;
medborgarförslag; demonstration; diskussion på internet;
gilla/dela inlägg på internet
Procent
100

Enkätfråga: Under de senaste 12 månaderna,
har du gjort något av följande?, med fem delfrågor:
Tagit kontakt med någon politiker, tjänsteperson
eller beslutsfattare i kommunen; Skrivit ett förslag
(medborgarförslag) till kommunens politiker;
Deltagit i demonstration; Diskuterat samhällsfrågor/
politik på forum eller bloggar på internet; Gillat/delat
inlägg om samhällsfrågor/politik på internet.
Svarsalternativ: Nej; Nej, men kan tänka mig att göra
det; Ja.
Resultaten baseras på 411 svar.
GR9k (randiga staplar) motsvarar genomsnittet för
de nio GR-kommuner som genomfört Lupp 2020.
’Tj’ avser tjejer, ’K’ killar.
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Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun
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Aktivt samhällsengagemang
2017, 2020
2017

2020

Procent
40

36
30

30
24

Enkätfråga: Under de senaste 12 månaderna,
har du gjort något av följande?, med fem delfrågor: Tagit
kontakt med någon politiker, tjänsteperson
eller beslutsfattare i kommunen; Skrivit ett förslag
(medborgarförslag) till kommunens politiker;
Deltagit i demonstration; Diskuterat samhällsfrågor/
politik på forum eller bloggar på internet; Gillat/delat
inlägg om samhällsfrågor/politik på internet.

20

Svarsalternativ: Nej; Nej, men kan tänka mig att göra det;
Ja.

0

24

21
18

10

Samtliga

Tjejer

Killar

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Aktivt samhällsengagemang
-- efter boendeområde
Procent
40

Kode
35

Enkätfråga: Under de senaste 12 månaderna, har du gjort
något av följande?, med fem delfrågor: Tagit kontakt med
någon politiker, tjänsteperson eller beslutsfattare i
kommunen; Skrivit ett förslag (medborgarförslag) till
kommunens politiker; Deltagit i demonstration; Diskuterat
samhällsfrågor/politik på forum eller bloggar på internet;
Gillat/delat inlägg om samhällsfrågor/politik på internet.

37

36

30

31

30

22
20

Kungälv centrum
Kungälv central landsbygd
Kungälv kust
Kungälv nordost
Kungälv norra

10

Ytterby, Rollsbo

I gruppen ”Samtliga” ingår ungdomar bosatta i annat/okänt
område eller annan kommun.
Minsta antalet personer i områdesgrupperna är
30 ungdomar bosatta i Komarken.

30
25

20

Svarsalternativ: Nej; Nej, men kan tänka mig att göra det; Ja.
Resultaten visar andelen som svarat att de gjort något av
detta.

Komarken

SAMTLIGA

0

Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

43
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Tror på stora möjligheter att själv föra fram åsikter till
beslutsfattare
Samtliga

Tjejer

Killar

Procent
30

20

20

18

Svarsalternativ: Mycket stora möjligheter; Ganska
stora möjligheter; Ganska små möjligheter; Mycket
små möjligheter/inga möjligheter; Vet inte.

15

15

Enkätfråga: Vilka möjligheter har du att föra fram
dina åsikter till de som bestämmer i kommunen?

13
12
10

Resultaten visar andelen som svarat ganska eller
mycket stora möjligheter, baserat på 411 svar.
GR9k (randiga staplar) motsvarar det
genomsnittliga åk8-resultatet för de nio GRkommuner som genomfört Lupp 2020.

0

Åk8

GR9k

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Tror på stora möjligheter att själv föra fram åsikter till
beslutsfattare
2013–2020

2013

2017

2020

Procent
30

Enkätfråga: Vilka möjligheter har du att föra fram dina
åsikter till de som bestämmer i kommunen?, med
svarsalternativen: Mycket stora möjligheter; Ganska stora
möjligheter; Ganska små möjligheter; Mycket små
möjligheter/inga möjligheter; Vet inte.
Frågan var något annorlunda formulerad 2013: Hur stor
möjlighet tror du att du själv har att föra fram dina åsikter
till dem som bestämmer i kommunen? samt föregicks av
informerande text med exempel på kommunens olika
verksamhetsområden.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket
stora möjligheter.
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Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun
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Tror på stora möjligheter att själv föra fram åsikter till
beslutsfattare
-- efter boendeområde
Procent
30

Kode
Komarken
Kungälv centrum

20

Enkätfråga: Vilka möjligheter har du att föra fram dina
åsikter till de som bestämmer i kommunen?
Svarsalternativ: Mycket stora möjligheter;
Ganska stora möjligheter; Ganska små möjligheter;
Mycket små möjligheter/inga möjligheter; Vet inte.

20

Kungälv central landsbygd

19

16

15

14

17

Kungälv kust
13

10

Kungälv nordost

11

Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket
stora möjligheter.

Kungälv norra

8

Ytterby, Rollsbo

I gruppen ”Samtliga” ingår ungdomar bosatta i
annat/okänt område eller annan kommun.
Minsta antalet personer i områdesgrupperna är
30 ungdomar bosatta i Komarken.

SAMTLIGA

0

Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Förtroende för politiker
Samtliga

Tjejer

Killar

Procent
90
80
70
60

Enkätfråga: Hur stort eller litet förtroende har du för
följande vuxna personer?, med två delfrågor: Politiker;
Vuxna i allmänhet.
Svarsalternativ: Mycket stort förtroende; Ganska stort
förtroende; Ganska litet förtroende; Mycket litet
förtroende.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller
mycket stort förtroende, baserat på 404 svar.
GR9k (randiga staplar) motsvarar det genomsnittliga
åk8-resultatet för de nio GR-kommuner som genomfört
Lupp 2020.
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Förtroende för politiker
2017, 2020
2017

2020

Procent
90
80
70
60
50

Enkätfråga: Hur stort eller litet förtroende har du för
följande vuxna personer?, med två delfrågor: Politiker;
Vuxna i allmänhet.
Svarsalternativ: Mycket stort förtroende; Ganska stort
förtroende; Ganska litet förtroende; Mycket litet
förtroende.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket
stort förtroende.
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Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Förtroende för politiker
-- efter boendeområde
Procent
90

Kode

80

Komarken

70

Kungälv centrum

60

Enkätfråga: Hur stort eller litet förtroende har du för
följande vuxna personer?, med två delfrågor: Politiker;
Vuxna i allmänhet.
Svarsalternativ: Mycket stort förtroende; Ganska stort
förtroende; Ganska litet förtroende; Mycket litet förtroende.

50

55

Kungälv central landsbygd
50

40

48

51 51
44

43

20

I gruppen ”Samtliga” ingår ungdomar bosatta i
annat/okänt område eller annan kommun.

10

Minsta antalet personer i områdesgrupperna är
28 ungdomar bosatta i Komarken.

0

Kungälv kust
Kungälv nordost

30

Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket
stort förtroende.

47

27

Kungälv norra
Ytterby, Rollsbo
SAMTLIGA

Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

46
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Förtroende för vuxna i allmänhet
Samtliga

Tjejer

Killar

Procent
90
80

79

75

71

71

70

76
68

60

Enkätfråga: Hur stort eller litet förtroende har du för
följande vuxna personer?, med två delfrågor: Politiker;
Vuxna i allmänhet.
Svarsalternativ: Mycket stort förtroende; Ganska stort
förtroende; Ganska litet förtroende; Mycket litet
förtroende.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller
mycket stort förtroende, baserat på 402 svar.
GR9k (randiga staplar) motsvarar det genomsnittliga
åk8-resultatet för de nio GR-kommuner som
genomfört Lupp 2020.
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Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Förtroende för vuxna i allmänhet
2017, 2020
2017

2020

Procent
90
80
70

72

75

71

70

79

74

60
50

Enkätfråga: Hur stort eller litet förtroende har du för
följande vuxna personer?, med två delfrågor: Politiker;
Vuxna i allmänhet.
Svarsalternativ: Mycket stort förtroende; Ganska stort
förtroende; Ganska litet förtroende; Mycket litet
förtroende.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket
stort förtroende.
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Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun
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Förtroende för vuxna i allmänhet
-- efter boendeområde
Procent
90
80

Kode

87

84
79

70

75

72 74

69

Komarken

75

Kungälv centrum

60

Enkätfråga: Hur stort eller litet förtroende har du för
följande vuxna personer?, med två delfrågor: Politiker;
Vuxna i allmänhet.

Kungälv central landsbygd

58

50

Kungälv kust

40

Svarsalternativ: Mycket stort förtroende; Ganska stort
förtroende; Ganska litet förtroende; Mycket litet förtroende.

Kungälv nordost

30

Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket
stort förtroende.

20

I gruppen ”Samtliga” ingår ungdomar bosatta i
annat/okänt område eller annan kommun.

10

Minsta antalet personer i områdesgrupperna är
29 ungdomar bosatta i Komarken.

0

Kungälv norra
Ytterby, Rollsbo
SAMTLIGA
Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Egna kunskaper om rättigheter i barnkonventionen
Procent
100
90

28

28

29

25

21

29

Vet inte vad BK är

21

Känner inte till

80
70

Enkätfråga: Känner du till vilka rättigheter du har
enligt barnkonventionen?
Svarsalternativ: Nej, jag vet inte alls vad barnkonventionen är för något; Nej, jag känner inte till
rättigheterna i barnkonventionen; Ja, jag känner
till rättigheterna i barnkonventionen – men vet
inte vad de innebär för mig i praktiken;
Ja, jag känner till rättigheterna i barnkonventionen
– och vet vad de kan innebära för mig i praktiken.
Resultaten baseras på 404 svar.
GR9k motsvarar genomsnittet för de nio GRkommuner som genomfört Lupp 2020.
’Tj’ avser tjejer, ’K’ killar.
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Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun
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Uppfattning om de flesta vuxnas kunskap om barnets rättigheter
i barnkonventionen
Procent
100
90
80

Enkätfråga: Tror du att vuxna i allmänhet känner
till barnets rättigheter enligt barnkonventionen?
Svarsalternativ: Nej, jag tror inte de flesta vuxna
vet vad barnkonventionen är för något; Nej, jag
tror inte de flesta vuxna känner till barnets
rättigheter i barnkonventionen; Ja, jag tror de
flesta vuxna känner till barnets rättigheter i
barnkonventionen – men inte bryr sig så mycket
om dem; Ja, jag tror de flesta vuxna känner till
barnets rättigheter i barnkonventionen – och
försöker ta hänsyn till dem.
Resultaten baseras på 399 svar.
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Vet inte vad BK är
Känner inte till

50

Känner till men bryr
sig inte så mycket
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K

TOT
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10

Känner till och
försöker ta hänsyn

0

GR9k motsvarar genomsnittet för de nio GRkommuner som genomfört Lupp 2020.
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Åk8

’Tj’ avser tjejer, ’K’ killar.

GR9k: Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Självskattad kunskap i relation till uppfattning om de flesta vuxnas
kunskap om barnets rättigheter i barnkonventionen
Procent
100
90
80

14

70
60

9

11
28

15

28

11

9

26

28

12

Vet inte vad BK är

29
16

20

29

Känner inte till

50
40

39

35

Enkätfrågor: Känner du till vilka rättigheter du har
enligt barnkonventionen? samt Tror du att vuxna i
allmänhet känner till barnets rättigheter enligt
barnkonventionen?
För svarsalternativ, se föregående bilder.
Resultaten baseras på minst 399 svar.
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54
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20

Känner till men
bara i teorin

32

30

43
24

23

21

0

Själv

Vuxna

Samtliga

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun
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Själv

Vuxna

Tjejer

Själv

Vuxna

Killar

Känner till innebörd
i praktiken
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Känner till rättigheterna i barnkonventionen
-- efter boendeområde
Procent

Kode

100

Komarken
87

80

60

Enkätfrågor: Känner du till vilka rättigheter du har enligt
barnkonventionen? samt Tror du att vuxna i allmänhet
känner till barnets rättigheter enligt barnkonventionen?

Kungälv centrum

81
75

71

68

67
53

52

54

75

73

72

77 76

63

59 57

Kungälv nordost

46

40

För svarsalternativ, se föregående bilder.
Resultaten visar andelen som svarat med något av de två
positiva svarsalternativen.

Kungälv norra
20

Ytterby, Rollsbo

I gruppen ”Samtliga” ingår elever bosatta i annat/okänt
område eller annan kommun.
Minsta antalet personer i områdesgrupperna är
28 elever bosatta i Komarken.

Kungälv central
landsbygd
Kungälv kust

SAMTLIGA

0

Egen kunskap

Vuxnas kunskap

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Trygghet

50

•

Utsatt för brott/hot

•

Upplever otrygghet
i vardagsmiljön

•

Utsatt för
mobbning/utfrysning

•

Blivit orättvist behandlad
och mått dåligt som följd
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Utsatt för brott/hot
det senaste halvåret
Samtliga

Tjejer

Killar

Procent
40

28

30

Enkätfråga: Nu vill vi att du tänker tillbaka på de
senaste sex månaderna. Har något av detta hänt dig?,
med delfrågorna Någon har hotat mig; Någon har stulit
från mig; Jag har blivit utsatt för misshandel; Jag har
blivit utsatt för sexuellt våld/utnyttjande.

25

29
26

23
20

20

Svarsalternativ: Nej; Ja; Vill inte svara.
Resultaten visar andelen som svarat att (minst) något
av detta hänt, baserat på 412 personer som besvarat
åtminstone någon av delfrågorna.
GR9k (randiga staplar) motsvarar det genomsnittliga
åk8-resultatet för de nio GR-kommuner som genomfört
Lupp 2020.

10

0

Åk8

GR9k

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Utsatt för brott/hot
2013–2020
2013

2017

2020

Procent
40

Enkätfråga: Nu vill vi att du tänker tillbaka på de senaste
sex månaderna. Har något av detta hänt dig?,
med delfrågorna: Någon har hotat mig; Någon har stulit
från mig; Jag har blivit utsatt för misshandel; Jag har
blivit utsatt för sexuellt våld/ utnyttjande.

30

Svarsalternativ: Nej; Ja; Vill inte svara.

20

2013 var frågan utformad på ett annat sätt med sex
möjliga svarsalternativ: Jag har inte vågat gå ut; Någon
har hotat mig; Någon har stulit från mig; Jag har blivit
utsatt för misshandel; Jag har blivit utsatt för sexuellt
våld/utnyttjande; Inget av detta har hänt mig (möjligt att
kryssa för flera).

10

Resultaten visar andelen som svarat ja (eller 2013
kryssat för) beträffande något av: hot, stöld, misshandel,
sexuellt våld/utnyttjande.

31

30

28
25

23
20

7

8

6

0

Samtliga

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

51

Tjejer

Killar
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Utsatt för brott/hot
-- efter boendeområde
Procent
40

Kode
Komarken

35
30

Enkätfråga: Nu vill vi att du tänker tillbaka på de senaste sex
månaderna. Har något av detta hänt dig?, med delfrågorna
Någon har hotat mig; Någon har stulit från mig; Jag har blivit
utsatt för misshandel; Jag har blivit utsatt för sexuellt våld/
utnyttjande.

Kungälv centrum

30
27

Kungälv central landsbygd
24

20

22
19

23

Kungälv kust

18

Kungälv nordost

Svarsalternativ: Nej; Ja; Vill inte svara.
Resultaten visar andelen som svarat att (minst) något av detta
hänt, av dem besvarat åtminstone någon av delfrågorna.

Kungälv norra

10

Ytterby, Rollsbo

I gruppen ”Samtliga” ingår ungdomar bosatta i annat/okänt
område eller annan kommun.
0

Minsta antalet personer i områdesgrupperna är
30 ungdomar bosatta i Komarken.

3

SAMTLIGA
Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Otrygghet i vardagsmiljön
Samtliga

Tjejer

Killar

Procent
60

Enkätfråga: Hur ofta känner du dig trygg på följande
ställen?, med nio delfrågor: I hemmet; I mitt
bostadsområde; På stan eller i centrum; På buss, tåg
eller liknande; På internet; På väg till eller från skolan;
I skolan; På träningen eller annan organiserad
fritidsaktivitet; På ungdomens hus, fritidsgård eller
liknande.
Svarsalternativ: Aldrig; Sällan; Oftast; Alltid samt för
de två sista delfrågorna Ej aktuellt.
Resultaten visar andelen som svarat ”aldrig” eller
”sällan” på minst en delfråga, baserat på 412 svar.
Svarspersoner som inte besvarat någon av
delfrågorna är exkluderade ur analysen.
GR9k (randiga staplar) motsvarar det genomsnittliga
åk8-resultatet för de nio GR-kommuner som
genomfört Lupp 2020.

53
50

41
40

37
31

28

30

24

20

10

0

Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

52

GR9k

38 Presentation LUPP 2020 - KS2019/1816-8 Lupp-rapport 2020 : Lupp 2020 Kungälv

Otrygghet i vardagsmiljön
2017, 2020
2017

2020

Procent
60

50

40

Enkätfråga: Hur ofta känner du dig trygg på följande
ställen?, med nio delfrågor: I hemmet; I mitt
bostadsområde; På stan eller i centrum; På buss, tåg eller
liknande; På internet; På väg till eller från skolan; I skolan;
På träningen eller annan organiserad fritidsaktivitet; På
ungdomens hus, fritidsgård eller liknande.

40

37

35

30

31

27

24

20

Svarsalternativ: Aldrig; Sällan; Oftast; Alltid samt för de två
sista delfrågorna Ej aktuellt.

10

Resultaten visar andelen som svarat ”aldrig” eller ”sällan”
på minst en delfråga. Svarspersoner som inte besvarat
någon av delfrågorna är exkluderade ur analysen.

0

Samtliga

Tjejer

Killar

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Otrygghet i vardagsmiljön
-- efter boendeområde
Procent
60

Enkätfråga: Hur ofta känner du dig trygg på följande ställen?,
med nio delfrågor: I hemmet; I mitt bostadsområde; På stan
eller i centrum; På buss, tåg eller liknande; På internet;
På väg till eller från skolan; I skolan; På träningen eller
annan organiserad fritidsaktivitet; På ungdomens hus,
fritidsgård eller liknande.

I gruppen ”Samtliga” ingår ungdomar bosatta i annat/okänt
område eller annan kommun.
Minsta antalet personer i områdesgrupperna är
30 ungdomar bosatta i Komarken.

Komarken

50

Kungälv centrum

40

30

Svarsalternativ: Aldrig; Sällan; Oftast; Alltid samt för de två
sista delfrågorna Ej aktuellt.
Resultaten visar andelen som svarat ”aldrig” eller ”sällan”
på minst en delfråga. Svarspersoner som inte besvarat
någon av delfrågorna är exkluderade ur analysen.

Kode

32

33
30

20

27

25

31

27
22

10

Kungälv central landsbygd

36

Kungälv kust
Kungälv nordost
Kungälv norra
Ytterby, Rollsbo
SAMTLIGA

0

Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

53
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Otrygga vardagsmiljöer

18

Stan/centrum

8
9
12
4
6

Skolan

8
3

Ungdomens hus/fritidsgård/
liknande*

5
3
7
4
5

Bostadsområdet

3
4

Till/från skolan

6
2

Träningen/annan organiserad
fritidsaktivitet**

Resultaten visar andelen som svarat ”aldrig” eller
”sällan”. Ungdomar som svarat ”ej aktuellt” om en
vardagsmiljö ingår inte i analysen av denna miljö.

3
2
4
1
1
0

Hemmet

* Andelen som svarat ”ej aktuellt” var 18 procent.
Procent

** Andelen som svarat ”ej aktuellt” var 27 procent.

Killar

20

Internet

Svarsalternativ: Aldrig; Sällan; Oftast; Alltid samt för
de två sista delfrågorna Ej aktuellt.

Tjejer

14

Kollektivtrafiken

Enkätfråga: Hur ofta känner du dig trygg på
följande ställen?, med nio delfrågor: I hemmet; I
mitt bostadsområde; På stan eller i centrum; På
buss, tåg eller liknande; På internet; På väg till eller
från skolan; I skolan; På träningen eller annan
organiserad fritidsaktivitet; På ungdomens hus,
fritidsgård eller liknande.

Samtliga

22
12

0

10

20

30

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Utsatt för mobbning/utfrysning
det senaste halvåret
Procent
40

33
31
30

26

28

25

26
20

22
20

Enkätfråga: Under de senaste sex månaderna,
har du blivit mobbad, trakasserad eller utfryst?
Svarsalternativ: Ja, under en längre period; Ja,
enstaka gånger; Nej.
Resultaten baseras på 412 svar. Den redovisade
andelen över staplarna motsvarar samtliga
utsatta.
GR9k motsvarar genomsnittet för de nio GRkommuner som genomfört Lupp 2020.

18

18

16

14

Enstaka
gånger

10

0

3

4

3

TOT

Tj

K

Åk8

’Tj’ avser tjejer, ’K’ killar.

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

54

6

TOT

7
4

Tj
GR9k: Åk8

K

Under en
längre period
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Utsatt för mobbning/utfrysning det senaste halvåret
2017, 2020
2017

2020

Procent
40

39
30

31
29
25

20

18

17
Enkätfråga: Under de senaste sex månaderna, har du
blivit mobbad, trakasserad eller utfryst?

10

Svarsalternativ: Ja, under en längre period; Ja, enstaka
gånger; Nej.
Resultaten visar andelen som svarat ”ja” oavsett hur
många gånger/hur länge.

0

Samtliga

Tjejer

Killar

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Utsatt för mobbning/utfrysning
det senaste halvåret -- efter boendeområde
Procent
40

Kode
Komarken

30

31
29

Enkätfråga: Under de senaste sex månaderna, har du
blivit mobbad, trakasserad eller utfryst?

20

Kungälv centrum
27
25 25

23
20

19

Svarsalternativ: Ja, under en längre period;
Ja, enstaka gånger; Nej.
Resultaten visar andelen som svarat ja (att det skett
enstaka gånger eller under en längre period).

Kungälv kust
18

Kungälv nordost
Kungälv norra

10

Ytterby, Rollsbo

I gruppen ”Samtliga” ingår ungdomar bosatta i
annat/okänt område eller annan kommun.
Minsta antalet personer i områdesgrupperna är
30 ungdomar bosatta i Komarken.

Kungälv central landsbygd

SAMTLIGA

0

Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

55
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Blivit orättvist behandlad och mått dåligt som följd
det senaste halvåret
Procent
70
60

52
50
40

Enkätfråga: Har du, de senaste sex månaderna,
upplevt att du har blivit orättvist behandlad på ett
sätt så att du har mått dåligt?

30

Svarsalternativ: Ja, flera gånger; Ja, någon gång;
Nej.

20

Resultaten baseras på 411 svar. Den redovisade
andelen över staplarna motsvarar samtliga
utsatta.

10

44
33

36

31

28

29

30

24

23

Någon gång
11

8

15

11

Flera gånger
7

5

0

GR9k motsvarar genomsnittet för de nio GRkommuner som genomfört Lupp 2020.

37

42

TOT

Tj

K

TOT

Åk8

’Tj’ avser tjejer, ’K’ killar.

Tj

K

GR9k: Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Blivit orättvist behandlad och mått dåligt som följd
det senaste halvåret
2017, 2020
2017

Procent

2020

70
60
50
40
30

51
44

42
36

30

29

20
10

Enkätfråga: Har du, de senaste sex månaderna,
upplevt att du har blivit orättvist behandlad på ett
sätt så att du har mått dåligt?
Svarsalternativ: Ja, flera gånger; Ja, någon gång;
Nej.

11

8

12

11

5

0

Samtliga

Tjejer

Minst någon gång

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

56

Killar

Samtliga

11

Tjejer
Flera gånger

Killar
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Blivit orättvist behandlad och mått dåligt som följd
det senaste halvåret -- efter boendeområde
Procent
50

Kode
Komarken

43

40
39

37

36 35 35

Kungälv centrum

36

Kungälv central landsbygd

30
28

27

Enkätfråga: Har du, de senaste sex månaderna, upplevt
att du har blivit orättvist behandlad på ett sätt så att du
har mått dåligt?
Svarsalternativ: Ja, flera gånger; Ja, någon gång; Nej.

Kungälv kust

20

Kungälv nordost
10

10
6

Minsta antalet personer i områdesgrupperna är
30 ungdomar bosatta i Kode respektive Komarken.

3 2

0

Minst någon gång

Kungälv norra

13

13

10

I gruppen ”Samtliga” ingår ungdomar bosatta i
annat/okänt område eller annan kommun.

3

8

Ytterby, Rollsbo
SAMTLIGA

Flera gånger

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Hälsa

57

•

God hälsa

•

Hälsobesvär

•

Träning

•

Röker cigaretter

•

Snusar

•

Dricker alkohol:
starköl/starkcider/
alkoläsk/vin/sprit

•

Dricker folköl

•

Använt narkotika

•

Livstillfredsställelse
som helhet
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God hälsa
Procent
100

80

72
38

85

85

37

37

38

59

60

72
60
39

40
Enkätfråga: Under de senaste sex månaderna,
hur bedömer du din hälsa, hur du mår eller
känner dig?
Svarsalternativ: Mycket bra; Ganska bra; Varken
bra eller dålig; Ganska dålig; Mycket dålig.
Resultaten baseras på 409 svar. Den redovisade
andelen över staplarna visar summan av ganska
och mycket bra hälsa.
GR9k motsvarar genomsnittet för de nio GRkommuner som genomfört Lupp 2020.

48

40

34

Ganska bra

48
34

Mycket bra

20

21

20
0

TOT

Tj

K

TOT

Åk8

’Tj’ avser tjejer, ’K’ killar.

Tj

K

GR9k: Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

God hälsa
2013–2020
2013

2017

2020

Procent
100

80

86
80

76

60

72

86

74
67
59

Enkätfrågan: Under de senaste sex månaderna,
hur bedömer du din hälsa, hur du mår eller känner dig?
Svarsalternativ: Mycket bra; Ganska bra; Varken bra eller
dålig; Ganska dålig; Mycket dålig.
2013 års fråga var något annorlunda formulerad:
Hur bedömer du din hälsa, om du ser tillbaka på det
senaste halvåret? Resultaten visar andelen som svarat
ganska/mycket bra.

40

20

0

Samtliga

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

58

Tjejer

Killar

85
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God hälsa
-- efter boendeområde
Procent
100

80

Kode
Komarken
81
75

60

Enkätfråga: Under de senaste sex månaderna, hur bedömer
du din hälsa, hur du mår eller känner dig?

67

76

74 75
68

66

Kungälv centrum

72

Kungälv central landsbygd
Kungälv kust

40

Kungälv nordost

Svarsalternativ: Mycket bra; Ganska bra; Varken bra eller
dålig; Ganska dålig; Mycket dålig.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket bra.

Kungälv norra
20

Ytterby, Rollsbo

I gruppen ”Samtliga” ingår ungdomar bosatta i annat/okänt
område eller annan kommun.
Minsta antalet personer i områdesgrupperna är
30 ungdomar bosatta i Komarken.

SAMTLIGA

0

Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Hälsobesvär
minst flera gånger i veckan
Samtliga

Tjejer

Killar

Procent
80

Enkätfråga: Hur ofta har du haft följande besvär
under de senaste sex månaderna?, med sex
delfrågor: Huvudvärk; Ont i magen; Känt dig stressad;
Känt dig nedstämd, deppig eller nere; Svårt att
somna; Sovit dåligt på natten.

70

50
40

Någon eller några gånger i månaden; En gång i
veckan; Flera gånger i veckan; I stort sett varje dag.

30

GR9k (randiga staplar) motsvarar det genomsnittliga
åk8-resultatet för de nio GR-kommuner som
genomfört Lupp 2020.

60

59

60

Svarsalternativ: Sällan eller aldrig;

Resultaten visar andelen som svarat att man ”flera
gånger i veckan” eller ”i stort sett varje dag” har haft
minst något av de sex typerna av besvär, baserat på
408 svar.

76

75

44

42

20
10
0

Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

59

GR9k
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Hälsobesvär minst flera gånger i veckan
2017, 2020
2017

2020

Procent
80
70

75

73

60

Enkätfråga: Hur ofta har du haft följande besvär under de
senaste sex månaderna?, med sex delfrågor: Huvudvärk;
Ont i magen; Känt dig stressad; Känt dig nedstämd,
deppig eller nere; Svårt att somna; Sovit dåligt på natten.
Svarsalternativ: Sällan eller aldrig; Någon eller några
gånger i månaden; En gång i veckan;
Flera gånger i veckan; I stort sett varje dag.
Resultaten visar andelen som svarat att man
”flera gånger i veckan” eller ”i stort sett varje dag” har
haft minst något av de sex typerna av besvär.

59

57

50
40

42

39
30
20
10
0

Samtliga

Tjejer

Killar

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Hälsobesvär
minst flera gånger i veckan-- efter boendeområde
Procent
80
70

Enkätfråga: Hur ofta har du haft följande besvär under de
senaste sex månaderna?, med sex delfrågor: Huvudvärk;
Ont i magen; Känt dig stressad; Känt dig nedstämd (deppig
eller nere); Svårt att somna; Sovit dåligt på natten.

60

Svarsalternativ: Sällan eller aldrig; Någon eller några gånger
i månaden; En gång i veckan; Flera gånger i veckan;
I stort sett varje dag.

40

Resultaten visar andelen som svarat att man ”flera gånger i
veckan” eller ”i stort sett varje dag” har haft minst något av
de sex typerna av besvär.
I gruppen ”Samtliga” ingår ungdomar bosatta i annat/okänt
område eller annan kommun.
Minsta antalet personer i områdesgrupperna är
30 ungdomar bosatta i Komarken.

50

Kode
74

Komarken

66
59

57

56
50

47

59 59

Kungälv centrum
Kungälv central landsbygd
Kungälv kust

30

Kungälv nordost

20

Kungälv norra

10

Ytterby, Rollsbo
SAMTLIGA

0

Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

60
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Olika typer av hälsobesvär minst flera gånger i veckan
Huvudvärk

Ont i magen

Stressad

Nedstämd

Svårt att somna

Dålig nattsömn

Procent
70
63

60
50

Enkätfråga: Hur ofta har du haft följande besvär
under de senaste sex månaderna?, med sex
delfrågor: Huvudvärk; Ont i magen; Känt dig
stressad; Känt dig nedstämd, deppig eller nere;
Svårt att somna; Sovit dåligt på natten.
Svarsalternativ: Sällan eller aldrig; Någon eller
några gånger i månaden; En gång i veckan;
Flera gånger i veckan; I stort sett varje dag.
Resultaten visar andelen som svarat att man har
haft respektive besvär ”flera gånger i veckan”
eller ”i stort sett varje dag”, baserat på minst
404 svar.

46

45

40
30

31

30
27

20
20

17
10

26

24

24

21

20

15

14

13
9

7

0

Samtliga

Tjejer

Killar

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Träning
Flera gånger i veckan

Max några gånger i månaden

Procent
80
70

Enkätfråga: Hur ofta brukar du träna så att du blir
andfådd eller svettas? Tänk på träning både i och
utanför skolan.
Svarsalternativen: I stort sett varje dag; Flera gånger
i veckan; En gång i veckan; Någon eller några gånger
i månaden; Sällan eller aldrig.
Resultaten visar dels andelen som svarat ”i stort sett
varje dag” eller ”flera gånger i veckan”, dels andelen
som svarat ”någon eller några gånger i månaden”
eller ”sällan eller aldrig”, baserat på 407 svar.
Svarsalternativet ”en gång i veckan” (resterande
andel) visas inte.
GR9k motsvarar genomsnittet för de nio GRkommuner som genomfört Lupp 2020.

80

75

77

73

71

71

60
50
40
30
20
10

Tj
Åk8

’Tj’ avser tjejer, ’K’ killar.

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun
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TOT

15

13

13

10
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Tj
GR9k: Åk8
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Regelbunden träning
2013–2020
2013

2017

2020

Procent
90

86

80
70

Enkätfråga: Hur ofta brukar du träna så att du blir
andfådd eller svettas? Tänk på träning både i och
utanför skolan., med svarsalternativen: I stort sett
varje dag; Flera gånger i veckan; En gång i veckan;
Någon eller några gånger i månaden; Sällan eller
aldrig.
Före 2017 saknades förtydligandet att frågan avser
träning även i skolan. Även svarsalternativen var
något annorlunda formulerade: Varje dag; Flera
gånger i veckan; En gång i veckan; Någon gång i
månaden; Mer sällan eller aldrig.
Resultaten visar dels andelen som svarat ”flera
gånger i veckan” eller oftare.

77

79

75

75

67

60

72

80

71

50
40
30
20
10
0

Samtliga

Tjejer

Killar

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Regelbunden träning
-- efter boendeområde
Procent
90
80

Kode
84

81 80
74

70

74 72 72

60

Enkätfråga: Hur ofta brukar du träna så att du blir andfådd
eller svettas? Tänk på träning både i och utanför skolan.
Svarsalternativ: I stort sett varje dag; Flera gånger i veckan;
En gång i veckan; Någon eller några gånger i månaden;
Sällan eller aldrig.

10

Minsta antalet personer i områdesgrupperna är
30 ungdomar bosatta i Komarken.

Kungälv nordost

30

I gruppen ”Samtliga” ingår ungdomar bosatta i
annat/okänt område eller annan kommun.

Kungälv centrum

Kungälv kust

40

20

Komarken

Kungälv central landsbygd

50

Resultaten visar andelen som svarat ”i stort sett varje dag”
eller ”flera gånger i veckan”.

77 75

Kungälv norra
Ytterby, Rollsbo
SAMTLIGA

0

Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

62
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Tränar max några gånger i månaden
-- efter boendeområde
Procent
25

Kode
Komarken

20

Kungälv centrum
17

15

Enkätfråga: Hur ofta brukar du träna så att du blir andfådd
eller svettas? Tänk på träning både i och utanför skolan.

Kungälv central landsbygd
Kungälv kust

13

Svarsalternativ: I stort sett varje dag; Flera gånger i veckan;
En gång i veckan; Någon eller några gånger i månaden;
Sällan eller aldrig.

12

10

11 11

10

Kungälv nordost

10
9

Resultaten visar andelen som svarat ”någon eller några
gånger i månaden” eller ”sällan eller aldrig”.

Kungälv norra

5

Ytterby, Rollsbo

I gruppen ”Samtliga” ingår ungdomar bosatta i
annat/okänt område eller annan kommun.

3

SAMTLIGA

0

Minsta antalet personer i områdesgrupperna är
30 ungdomar bosatta i Komarken.

Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Röker cigaretter
Procent
100
90

Sällan/aldrig

80
70

Någon/några
ggr i månaden

60
50

96

97

93

94

98

95

En/flera gånger i
veckan

40

Enkätfråga: Hur ofta brukar du…, med Röka
cigaretter som en av fyra delfrågor.
Svarsalternativ: Sällan eller aldrig; Någon eller
några gånger i månaden; En gång i veckan;
Flera gånger i veckan; I stort sett varje dag.
Resultaten baseras på 411 svar.
GR9k motsvarar genomsnittet för de nio GRkommuner som genomfört Lupp 2020.
’Tj’ avser tjejer, ’K’ killar.

30
20

I stort sett varje
dag

10
0

1

2

1
1

TOT

Tj
Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

63

1

1 1

K

3
2

1

TOT

1

4
2

1

Tj
GR9k: Åk8

2

K

1
2
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Röker cigaretter
2013–2020
2013

2017

2020

Procent
25

20

Enkätfråga: Hur ofta brukar du…, med Röka cigaretter som
en av fyra delfrågor.

15

Fem svarsalternativ: Sällan eller aldrig; Någon eller några
gånger i månaden; En gång i veckan; Flera gånger i
veckan; I stort sett varje dag.

10

2013 ingick sex svarsalternativ, något annorlunda
formulerade: Aldrig; Någon gång per år; Någon gång i
månaden; En gång i veckan; Flera gånger i veckan; Varje
dag.
Resultaten visar andelen som svarat att de röker minst
varje vecka.

5

3

2

0

2

3

1

Samtliga

3

2

Tjejer

3

2

Killar

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Röker cigaretter
-- efter boendeområde
Procent
25

Kode
Komarken

20

Kungälv centrum
Enkätfråga: Hur ofta brukar du..?, med Röka cigaretter som
en av fyra delfrågor.
Svarsalternativ: Sällan eller aldrig; Någon eller några gånger
i månaden; En gång i veckan; Flera gånger i veckan;
I stort sett varje dag.
Resultaten visar andelen som svarat att de röker cigaretter
minst varje vecka.

Kungälv kust
10

Kungälv nordost
Kungälv norra

5

I gruppen ”Samtliga” ingår ungdomar bosatta i annat/okänt
område eller annan kommun.
Minsta antalet personer i områdesgrupperna är
30 ungdomar bosatta i Komarken.

Kungälv central landsbygd

15

0

0

3

Ytterby, Rollsbo
2

2

0

Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

64

0

1

1

2

SAMTLIGA
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Snusar
Procent
100
90

Sällan/aldrig

80
70

Någon/några
ggr i månaden

60
50

96

93

95

97

91

95

En/flera gånger i
veckan

40

Enkätfråga: Hur ofta brukar du…, med
Snusa som en av fyra delfrågor.
Svarsalternativ: Sällan eller aldrig; Någon eller
några gånger i månaden; En gång i veckan;
Flera gånger i veckan; I stort sett varje dag.
Resultaten baseras på 407 svar.
GR9k motsvarar genomsnittet för de nio GRkommuner som genomfört Lupp 2020.

30
20
10
0

2

2

1
1

TOT

1

Tj

2

K

1
2

3
2
2

3 2

TOT

Åk8

’Tj’ avser tjejer, ’K’ killar.

0

Tj

I stort sett varje
dag

3
2
4

K

GR9k: Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Snusar
2013–2020
2013

2017

2020

Procent
25

20

Enkätfråga 2020: Hur ofta brukar du…, med Snusar som
en av fyra delfrågor.
Fem svarsalternativ: Sällan eller aldrig; Någon eller några
gånger i månaden; En gång i veckan; Flera gånger i
veckan; I stort sett varje dag.
2013 ingick sex svarsalternativ, något annorlunda
formulerade: Aldrig; Någon gång per år; Någon gång i
månaden; En gång i veckan; Flera gånger i veckan; Varje
dag.
Resultaten visar andelen som svarat att de snusar minst
varje vecka.

15

10

5

0

2

2

Samtliga

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

65

2

1

0

Tjejer

3

4

1

Killar

3
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Snusar
-- efter boendeområde
Procent
25

Kode
Komarken

20

Kungälv centrum
Kungälv central landsbygd

15

Enkätfråga: Hur ofta brukar du..?, med Snusa som en av
fyra delfrågor.

Kungälv kust

Svarsalternativ: Sällan eller aldrig; Någon eller några gånger
i månaden; En gång i veckan; Flera gånger i veckan;
I stort sett varje dag.

10

Kungälv nordost
Kungälv norra

Resultaten visar andelen som svarat att de snusar minst
varje vecka.

5

I gruppen ”Samtliga” ingår ungdomar bosatta i annat/okänt
område eller annan kommun.

0

0

Minsta antalet personer i områdesgrupperna är
29 ungdomar bosatta i Komarken.

3

Ytterby, Rollsbo
2

3

2

0

3

0

2

SAMTLIGA

Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Dricker alkohol
starköl, starkcider, alkoläsk, vin, sprit
Procent
100

94

93

94

90

88

91

90
80
70
60
50

Enkätfråga: Hur ofta brukar du…, med
Dricka starköl, starkcider, alkoläsk, vin eller sprit
som en av fyra delfrågor.

40

Svarsalternativ: Sällan eller aldrig; Någon eller
några gånger i månaden; En gång i veckan;
Flera gånger i veckan; I stort sett varje dag.

20

Resultaten baseras på svar.
GR9k motsvarar genomsnittet för de nio GRkommuner som genomfört Lupp 2020.
’Tj’ avser tjejer, ’K’ killar.

Sällan/aldrig

30

Någon/några
ggr i månaden

10
0

5

TOT

5
2

5

Tj

K

1

Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

66

1

7
3

10
2

6
3

TOT

Tj

K

GR9k: Åk8

Varje vecka
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Dricker alkohol
starköl, starkcider, alkoläsk, vin, sprit
2013–2020

2013

2017

2020

Procent
25

20

Enkätfråga: Hur ofta brukar du…, med Dricka starköl,
starkcider, alkoläsk, vin eller sprit som en av fyra delfrågor.

15

Fem svarsalternativ: Sällan eller aldrig; Någon eller några
gånger i månaden; En gång i veckan; Flera gånger i
veckan; I stort sett varje dag.

10

2013 ingick sex svarsalternativ, något annorlunda
formulerade: Aldrig; Någon gång per år; Någon gång i
månaden; En gång i veckan; Flera gånger i veckan; Varje
dag.
Resultaten visar andelen som svarat att de dricker alkohol
minst varje månad.

5

6

6

4

5

7

5

5

6

4

0

Samtliga

Tjejer

Killar

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Dricker alkohol
starköl, starkcider, alkoläsk, vin, sprit -- efter boendeområde
Procent
25

Kode
Komarken

20

Kungälv centrum
Enkätfråga: Hur ofta brukar du..?, med Dricka starköl,
starkcider, alkoläsk, vin eller sprit som en av fyra delfrågor.
Svarsalternativ: Sällan eller aldrig; Någon eller några gånger
i månaden; En gång i veckan; Flera gånger i veckan;
I stort sett varje dag.
Resultaten visar andelen som svarat att de dricker alkohol
minst varje månad.

Kungälv kust

13
10

Kungälv nordost
9

Kungälv norra

7

5

I gruppen ”Samtliga” ingår ungdomar bosatta i annat/okänt
område eller annan kommun.
Minsta antalet personer i områdesgrupperna är
30 ungdomar bosatta i Kode respektive Komarken.

Kungälv central landsbygd

15

6
4

3

3

2

0

Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

67

3

Ytterby, Rollsbo
SAMTLIGA
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Dricker folköl
Procent
100

97

98

95

94

96

92

90
80
70
60
50

Enkätfråga: Hur ofta brukar du…, med
Dricka folköl som en av fyra delfrågor.
Svarsalternativ: Sällan eller aldrig; Någon eller
några gånger i månaden; En gång i veckan;
Flera gånger i veckan; I stort sett varje dag.
Resultaten baseras på 410 svar.
GR9k motsvarar genomsnittet för de nio GRkommuner som genomfört Lupp 2020.

Sällan/aldrig

40
30

Någon/några
ggr i månaden

20
10
0

1

2

TOT

Tj

1
1

3

K

2

4

TOT

Åk8

’Tj’ avser tjejer, ’K’ killar.

3

2

6
1

Tj

Varje vecka

2

K

GR9k: Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Dricker folköl
2013–2020
2013

2017

2020

Procent
25

20

Enkätfråga: Hur ofta brukar du…, med Dricka folköl som
en av fyra delfrågor.

15

Fem svarsalternativ: Sällan eller aldrig; Någon eller några
gånger i månaden; En gång i veckan; Flera gånger i
veckan; I stort sett varje dag.

10

2013 ingick sex svarsalternativ, något annorlunda
formulerade: Aldrig; Någon gång per år; Någon gång i
månaden; En gång i veckan; Flera gånger i veckan; Varje
dag.
Resultaten visar andelen som svarat att de dricker folköl
minst varje månad.

5

3

4

0

Samtliga

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

68

3

4
2

3

Tjejer

4

2

Killar

5
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Dricker folköl
- efter boendeområde
Procent
25

Kode
Komarken

20

Kungälv centrum
Kungälv central landsbygd

15

Enkätfråga: Hur ofta brukar du..?, med Dricka folköl som en
av fyra delfrågor.

Kungälv kust

Svarsalternativ: Sällan eller aldrig; Någon eller några gånger
i månaden; En gång i veckan; Flera gånger i veckan;
I stort sett varje dag.

10

Kungälv nordost
Kungälv norra

Resultaten visar andelen som svarat att de dricker folköl
minst varje månad.

5

I gruppen ”Samtliga” ingår ungdomar bosatta i annat/okänt
område eller annan kommun.

6
3

0

Minsta antalet personer i områdesgrupperna är
30 ungdomar bosatta i Komarken.

Ytterby, Rollsbo

4
0

2

2

3

0

3

SAMTLIGA

Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Använt narkotika
Procent
25

20

Enkätfråga: Har du någon gång använt narkotika?
Med narkotika avses t.ex. marijuana, amfetamin,
kokain, heroin, GHB och andra narkotikaklassade
preparat.
Svarsalternativ: Ja, flera gånger; Ja, ett fåtal
gånger; Ja, en gång; Nej.
Resultaten baseras på 410 svar. Den redovisade
andelen över staplarna motsvarar samtliga som
använt narkotika.
GR9k motsvarar genomsnittet för de nio GRkommuner som genomfört Lupp 2020.
’Tj’ avser tjejer, ’K’ killar.

15

En gång
10

Ett fåtal gånger
5

0

2

3

2

1

2

1

1

1

TOT

Tj
Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

69

4

4

4

2

2

2

1

1
1

1
1

1
1

K

TOT

Tj

K

GR9k: Åk8

Flera gånger
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Använt narkotika
2013–2020
2013

2017

2020

Procent
25

20

15

10

Enkätfråga 2020: Har du någon gång använt narkotika?
Med narkotika avses t.ex. marijuana, amfetamin, kokain,
heroin, GHB och andra narkotikaklassade preparat.
Svarsalternativ: Ja, flera gånger; Ja, ett fåtal gånger; Ja, en
gång; Nej.
2013 års fråga gav inga exempel.

5

3

0

0

2

0

2

Samtliga

Resultaten visar andelen som svarat ja.

3

3

0

Tjejer

2

Killar

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Använt narkotika
- efter bostadsområde
Procent
25

Kode
Komarken

20

Kungälv centrum
Kungälv central landsbygd

15

Enkätfråga: Har du någon gång använt narkotika?
Med narkotika avses t.ex. marijuana, amfetamin, kokain,
heroin, GHB och andra narkotikaklassade preparat.

Kungälv kust
10

Kungälv nordost

Svarsalternativ: Ja, flera gånger; Ja, ett fåtal gånger;
Ja, en gång; Nej.
Resultaten visar andelen som svarat ja (en eller flera gånger).

Kungälv norra
5

I gruppen ”Samtliga” ingår ungdomar bosatta i annat/okänt
område eller annan kommun.
Minsta antalet personer i områdesgrupperna är
30 ungdomar bosatta i Komarken.

4
0

0

0

2

3

Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

70

Ytterby, Rollsbo

4
0

1

2

SAMTLIGA
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Livstillfredsställelse som helhet
Samtliga

Tjejer

Killar

Procent

95

100

91

88

83

81

77

80

60

Enkätfråga: Hur nöjd eller missnöjd är du med ditt
liv när det handlar om följande?, med Livet i sin
helhet som en av flera delfrågor.

40

Svarsalternativ: Mycket missnöjd; Ganska missnöjd;
Ganska nöjd; Mycket nöjd.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller
mycket nöjd, baserat på 414 svar.
GR9k (randiga staplar) motsvarar det
genomsnittliga åk8-resultatet för de nio GRkommuner som genomfört Lupp 2020.

20

0

Åk8

GR9k

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Livstillfredsställelse som helhet
2017, 2020
2017

2020

Procent
100

80

85

95

90

88
81

80

60

40

Enkätfråga: Hur nöjd eller missnöjd är du med ditt liv när
det handlar om följande?, med Livet i sin helhet som en av
flera delfrågor.

20

Svarsalternativ: Mycket missnöjd; Ganska missnöjd;
Ganska nöjd; Mycket nöjd.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket
nöjd.

0

Samtliga

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

71

Tjejer

Killar
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Livstillfredsställelse
- efter boendeområde
Procent
100

97
80

Enkätfråga: Hur nöjd eller missnöjd är du med ditt liv
när det handlar om följande?, med Livet i sin helhet
som en av flera delfrågor.

60

Svarsalternativ: Mycket missnöjd; Ganska missnöjd;
Ganska nöjd; Mycket nöjd.

40

Resultaten visar andelen som svarat ganska eller
mycket nöjd.

87

Kode
93

92
85 85 83 85

88

Kungälv centrum
Kungälv central landsbygd
Kungälv kust
Kungälv nordost
Kungälv norra

20

Ytterby, Rollsbo

I gruppen ”Samtliga” ingår ungdomar bosatta i
annat/okänt område eller annan kommun.
Minsta antalet personer i områdesgrupperna är
31 ungdomar bosatta i Kode respektive Komarken.

Komarken

SAMTLIGA

0

Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Arbete

•

72

Hade sommarjobb
senaste sommaren
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Hade sommarjobb senaste sommaren
Procent
100

80

60

77

73

82

76

73

79

Nej, sökte inte

40

Enkätfråga: Hade du ett sommarjobb i somras?,
Svarsalternativ: Ja; Nej, men jag försökte att få
ett sommarjobb utan att lyckas; Nej, jag sökte
inte något sommarjobb.
Resultaten baseras på 410 svar.
GR9k motsvarar genomsnittet för de nio GRkommuner som genomfört Lupp 2020.

20

12

10

10

13

8
10

16

14

TOT

Tj

K

TOT

0

17

Ja

10

Åk8

’Tj’ avser tjejer, ’K’ killar.

Nej, men sökte

10

11

Tj

K

GR9: Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Hade sommarjobb senaste sommaren
2013–2020
2013

2017

2020

Procent
40

30

20

16

Enkätfråga 2020: Hade du ett sommarjobb i somras?
Svarsalternativ: Ja; Nej, men jag försökte att få ett
sommarjobb utan att lyckas; Nej, jag sökte inte något
sommarjobb.
2013 års svarsalternativ var något annorlunda
formulerade men med helt jämförbar innebörd.

21

10

13

13

12

16

14
11

10

0

Samtliga

Resultaten visar andelen som svarat ja.

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

73

Tjejer

Killar
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Hade sommarjobb senaste sommaren
-- efter boendeområde
Procent
40

Kode
Komarken

35
30

Kungälv centrum

29

Kungälv central landsbygd

Svarsalternativ: Ja; Nej, men jag försökte att få ett
sommarjobb utan att lyckas; Nej, jag sökte inte något
sommarjobb.
Resultaten visar andelen som svarat ja.

Kungälv kust

20

Enkätfråga: Hade du ett sommarjobb i somras?

Kungälv nordost
14
10

8

I gruppen ”Samtliga” ingår ungdomar bosatta i
annat/okänt område eller annan kommun.
Minsta antalet personer i områdesgrupperna är
30 ungdomar bosatta i Komarken.

12

10

11

Kungälv norra
Ytterby, Rollsbo

0

0

13

SAMTLIGA
Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Framtid

74

•

Tror sig läsa vidare efter
grundskolan/gymnasiet

•

Framtidstro
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Tror sig läsa vidare på gymnasiet
Samtliga

Tjejer

Killar

Procent
100

91
84

83

Enkätfråga till åk8-elever: Tror du att du kommer läsa
vidare efter grundskolan (direkt eller senare)?

60

Svarsalternativ: Ja, högskoleförberedande program
på gymnasiet; Ja, yrkesförberedande program på
gymnasiet; Ja, på gymnasiet men osäker på vilken
programinriktning jag ska välja; Nej, jag tror inte jag
kommer läsa vidare efter grundskolan; Vet inte.

40

Resultaten visar andelen som svarat med någotdera
ja-alternativ, baserat på 408 svar.
GR9k (randiga staplar) motsvarar det genomsnittliga
åk8-resultatet för de nio GR-kommuner som
genomfört Lupp 2020.

86
79

77

80

20

0

Åk8

GR9k

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Tror sig läsa vidare på gymnasiet
2017, 2020
2017

2020

Procent
100

80

79

84

91

85

77

73
60

Enkätfråga: Tror du att du kommer läsa vidare efter
grundskolan (direkt eller senare)?
Svarsalternativ: Ja, högskoleförberedande program på
gymnasiet; Ja, yrkesförberedande program på gymnasiet;
Ja, på gymnasiet men osäker på vilken programinriktning
jag ska välja; Nej, jag tror inte jag kommer läsa vidare
efter grundskolan; Vet inte.
Resultaten visar andelen som svarat med någotdera jaalternativ.
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Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun
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Tror sig läsa vidare på gymnasiet
-- efter boendeområde
Procent
100

80

Enkätfråga: Tror du att du kommer läsa vidare efter grundskolan
(direkt eller senare)? Svarsalternativ: Ja, högskoleförberedande
program på gymnasiet; Ja, yrkesförberedande program på
gymnasiet; Ja, på gymnasiet men osäker på vilken programinriktning jag ska välja; Nej, jag tror inte jag kommer läsa vidare
efter grundskolan; Vet inte.
Resultaten visar andelen som svarat med någotdera ja-svar.

Kode
87 87

81

86

91
83 83

80

Komarken

84

Kungälv centrum
Kungälv central landsbygd

60

Kungälv kust
40

Kungälv nordost
Kungälv norra

20

Ytterby, Rollsbo

I gruppen ”Samtliga” ingår ungdomar bosatta i annat/okänt
område eller annan kommun.
Minsta antalet personer i områdesgrupperna är
30 ungdomar bosatta i Komarken.

SAMTLIGA

0

Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Framtidstro
Samtliga

Tjejer

Killar

Procent
100

93

92

95
89

92
86

80

60

Enkätfråga: Hur ser du på framtiden?
Svarsalternativ: Mycket positivt; Ganska positivt;
Ganska negativt; Mycket negativt.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller
mycket positivt, baserat på 407 svar.
GR9k (randiga staplar) motsvarar det genomsnittliga
åk8-resultatet för de nio GR-kommuner som
genomfört Lupp 2020.
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Framtidstro
2017, 2020
2017

2020

Procent
100

93

91

95

93

92

90

80

60

40

Enkätfråga: Hur ser du på framtiden?

20

Svarsalternativ: Mycket positivt; Ganska positivt; Ganska
negativt; Mycket negativt.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket
positivt.

0

Samtliga
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Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Framtidstro
-- efter bostadsområde
Procent
100

97

100
93

80

88

91 92

94

97

Kode
93

Komarken
Kungälv centrum
Kungälv central landsbygd

60

Kungälv kust

Enkätfråga: Hur ser du på framtiden?
Svarsalternativ: Mycket positivt; Ganska positivt;
Ganska negativt; Mycket negativt.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket
positivt.

40

Kungälv nordost
Kungälv norra

20

Ytterby, Rollsbo

I gruppen ”Samtliga” ingår ungdomar bosatta i
annat/okänt område eller annan kommun.
Minsta antalet personer i områdesgrupperna är
29 ungdomar bosatta i Komarken.

SAMTLIGA

0

Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun
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Konsekvenser av
Corona-pandemin

Livet som helhet försämrat på grund av Corona-pandemin
Samtliga

Tjejer

Killar

Procent
40

34
28

30

24

22
20

16
Enkätfråga: Om du tänker på hur det är nu och hur det var
innan Corona-pandemin började – På vilket sätt har ditt liv
förändrats på grund av Corona-pandemin?, med en av nio
delfrågor: Mitt liv som helhet.

13
10

Svarsalternativ: Mycket sämre; Lite sämre; Ungefär lika
som innan; Lite bättre; Mycket bättre.
Resultaten visar andelen som svarat lite eller mycket
sämre, baserat på 405 svar.
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Försämrat liv som helhet på grund av Corona-pandemin
-- efter boendeområde
Procent
40

Kode
Komarken

30

Enkätfråga: Om du tänker på hur det är nu och hur det
var innan Corona-pandemin började – På vilket sätt har
ditt liv förändrats på grund av Corona-pandemin?,
med Mitt liv som helhet som en av nio delfrågor.

24

Kungälv central landsbygd
22

22

20

Kungälv kust

19

10

I gruppen ”Samtliga” ingår ungdomar bosatta i
annat/okänt område eller annan kommun.
Minsta antalet personer i områdesgrupperna är
29 ungdomar bosatta i Komarken.

27

26

Svarsalternativ: Mycket sämre; Lite sämre; Ungefär lika
som innan; Lite bättre; Mycket bättre.
Resultaten visar andelen som svarat lite eller mycket
sämre.

Kungälv centrum

30

Kungälv nordost

13

Kungälv norra
Ytterby, Rollsbo

7

SAMTLIGA

0

Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Försämrad livssituation
på grund av
Corona-pandemin

Möjligheten till
extrajobb

47
51
44
35

Fritiden

39
32
24

Psykiska hälsan

32
16
22

Livet som helhet

28
16
19
20
19

Kompisumgänget
Enkätfråga: Om du tänker på hur det är nu och hur det var
innan Corona-pandemin började – På vilket sätt har ditt liv
förändrats på grund av Corona-pandemin?, följt av nio
delfrågor.

15
16
13

Fysiska hälsan

Svarsalternativ: Mycket sämre; Lite sämre; Ungefär lika som
innan; Lite bättre; Mycket bättre.
Resultaten visar andelen som svarat lite eller mycket sämre,
baserat på minst 398 svar. I gruppen ”samtliga” ingår även
de personer som på könsfrågan angett ”annan
könstillhörighet”.

17
18
16

Skolsituationen

15
17

Familjens ekonomi

12
13
10

Familjerelationen

Delfrågorna är rangordnade efter andelen av samtliga som
svarat lite/mycket sämre.

Procent

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun
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Förändrad livssituation
på grund av
Corona-pandemin

47

Möjligheten till extrajobb

12
24

Psykiska hälsan

11
22

Livet som helhet

11
19

Kompisumgänget

13
17

Skolsituationen

11
15
17

Fysiska hälsan

Svarsalternativ: Mycket sämre; Lite sämre; Ungefär lika
som innan; Lite bättre; Mycket bättre.

15

Familjens ekonomi

Resultaten visar andelen som svarat lite eller mycket sämre
respektive lite eller mycket bättre på respektive delfråga,
baserat på minst 398 svar.

10
12
15

Familjerelationen

Delfrågorna är rangordnade efter andelen som svarat
lite/mycket sämre.

Procent

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

80

Bättre

35

Fritiden

Enkätfråga: Om du tänker på hur det är nu och hur det var
innan Corona-pandemin började – På vilket sätt har ditt liv
förändrats på grund av Corona-pandemin?, följt av nio
delfrågor.
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Sammanfattning LUPP 2020
Fritid
Ungefär var femte åk8-elev i Kungälv tycker att det finns för lite att göra på fritiden. Detta gäller tjejer i
lite högre grad än killar, en könsskillnad som även framkommer, lite tydligare, i GR-snittet. Ungefär lika
många elever tycker att det saknas fritidsaktiveter där de bor.

Drygt 60 procent av åk8-eleverna är medlemmar i någon förening (strax över GRsnittet), med en
något större andel tjejer än killar. Resultatet är i det närmaste identiskt med det 2017, men 2013
var föreningsmedlemskap väsentligt vanligare hos killarna. Skillnaderna mellan boendeområden
är stora: störst andel återfinns i ”Kungälv Kust” och minst i Komarken och ”Kungälv nordost”.
Nästan alla, 95 procent, svarar att de är ganska eller mycket nöjda när det gäller kompisar, både
tjejer och killar, nära identiskt med 2017. 5 procent av åk8- eleverna beskriver upprepade
erfarenheter av att inte kunna göra eller köpa något ”som många andra i din ålder gör eller köper
för att din familj inte haft råd”.

Skola
Tre av fyra åk8-elever uppger att de trivs med stämningen i skolan, men färre av tjejerna än killarna – en
könsskillnad som är lite större 2020 än 2017, och som 2020 även avspeglas i GR-snitten.
Inom Kungälv är tryggheten och trivseln i åk8 störst bland elever som bor i Komarken. Tryggheten är
minst bland de som bor i ”Kungälv kust” och ”Kungälv norra”.
Det finns ett utbrett intresse för att vara med och bestämma i olika skolfrågor. Det gäller allra tydligast hur
man arbetar, något som ungefär tre av fyra vill vara med och bestämma om. Men grovt räknat två av tre
svarar samma sak beträffande schemat, vad de får lära sig, läxorna, skolmaten, proven och skolmiljön inne.
Ungefär hälften gör det ifråga om skolans regler och skolmiljön ute. Det är dock väsentligt färre som
upplever att de får vara med och bestämma om dessa saker. Denna typ av ”inflytandegap” är allra störst
beträffande skolmaten och schemat, som ungefär 70 procent vill bestämma om men bara 12 respektive 16
procent upplever att de får göra. Minst gap, relativt sett, gäller arbetsformer och skolmiljön

Politik och samhälle
Fyra av tio åk8-elever uppger att de vill vara med och påverka i frågor som rör kommunen, med lite mer
intresserade tjejer än killar. Inom Kungälv är andelen minst för eleverna som bor i Komarken och
”Kungälv nordost” och störst i ”Kungälv norra”, ”Kungälv centrum” och Kode.
Bara 13 procent av åk8-eleverna svarar att de har ganska eller mycket stora möjligheter att själv föra fram
åsikter till beslutsfattare. Hos såväl tjejer som killar är Kungälvs andel mindre än GR-snittet. I
sammanhanget är det intressant att notera att knappt hälften av åk8-eleverna uttrycker ett ganska eller
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mycket stort förtroende för politiker. Som referenspunkt kan nämnas att ungefär tre av fyra åk8-elever
uttrycker motsvarande förtroende för vuxna i allmänhet.
Knappt var fjärde åk8-ungdom svarar att de både känner till rättigheterna i barnkonventionen och vet vad
de kan innebära i praktiken för egen del. Lägger vi till andelen som uppger att de känner till rättigheterna
men inte vad de innebär i praktiken finns denna kunskap dock hos drygt hälften (58 procent). Ytterligare
15 procent svarar att de inte känner till rättigheterna, och 28 procent svarar att de inte alls vet vad
barnkonventionen är för något. Tjejernas självskattade kunskap inom området är något mer utbredd än
killarnas (samma sak syns i GRsnittet). Tjejerna har också en mer positiv uppfattning om de flesta vuxnas
kunskap om barnets rättigheter i barnkonventionen än killarna. Såväl killar som tjejer tror att de vuxna har
mer kunskap om barnkonventionen än de själva. Jämför vi eleverna i olika boendeområden är den
självskattade kunskapen mest utbredd i Kungälv centrum, Kode och ”Kungälv nordost”; i de två första
områdena är också tilliten till de vuxnas kunskap mer utbredd än kommunsnittet.

Trygghet
Mer än var femte åk8-elev beskriver att hen under det senaste halvåret blivit utsatt för brott – stöld,
misshandel och/eller sexuellt våld/utnyttjande – eller hot om brott: 25 procent killar och 20 procent tjejer.
Särskilt för tjejerna är andelen påtagligt mindre än 2017, på totalen gäller 23 mot 30 procent. Andelen
utsatta skiljer sig dock en del åt mellan boendeområden: allra störst andel återfinns i Kode (ungefär var
tredje elev) och minst i Komarken (3 procent). Hos såväl tjejer som killar är de miljöer som flest uppfattar
som otrygga stan/centrum och kollektivtrafiken (”på buss, tåg eller liknande”).
Var fjärde åk8-elev uppger att hen har blivit mobbad, trakasserad eller utfryst under det senaste halvåret.

Hälsa
Det allra vanligaste hälsobesväret är stress, vilket gäller särskilt tjejerna: 63 procent mot 26
procent av killarna. Samtliga sex hälsobesvär som enkätfrågan täcker är andelen påtagligt större
hos tjejer än killar.
Fysisk aktivitet är vårt tids folkhälsoutmaning. Tre av fyra åk8-elever uppger att de tränar (”så att
du blir andfådd eller svettas”) flera gånger i veckan. Var tionde uppger tvärtom att hen gör det
som oftast några gånger i månaden (då anger ändå enkätfrågan: ”Tänk på träning både i och
utanför skolan.”). Noterbart är att Komarken har högsta andel med många som tränar ofta men
samtidigt en relativt stor grupp som tränar mer sällan (och nästan inga däremellan).
LUPP-resultateten visar på en fortsatt positiv utveckling när det gäller alkohol och tobak. Viktigt
att påminnas om att den här typen av enkätresultat är känsliga för oseriösa svar och för bortfall
beroende på, men få uppger att de prövat narkotika (3 procent tjejer, 2 procent killar)

Arbete
Sommarjobb är en viktig första erfarenhet av arbetslivet. Kungälvs kommuns arbete kring
kommunala och privata feriejobb riktat sig till målgruppen 16 - 19 år. Svarande i LUPP:en är eller
har fyllt 14 år. Totalt har 13 procent av åk8-eleverna i Kungälv hade ett sommarjobb senaste
sommaren, en större andel killar än tjejer (16 mot 10 procent), ett resultat närmast identiskt med
GR-snittet. Skillnaderna utifrån boendeområden är dock större än könsskillnaden: i ”Kungälv
kust” och i Kode hade grovt räknat tre av tio åk8-elever sommarjobbat, medan ingen av de
boende i Komarken svarat att de gjort det.
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Framtid
84 procent av åk8-eleverna räknar med att de kommer att läsa vidare efter grundskolan, tjejer i högre grad
än killar: 91 mot 77 procent. Könsskillnaden är större 2020 än 2017.

Konsekvenser av Corona-pandemin
När det gäller ”livet som helhet” uppger 22 procent av Kungälvs åk8-elever att det blivit lite eller mycket
sämre, strax under GR-snittet. Könsskillnaden är påtaglig med 28 procent av tjejerna som svarar att det
blivit sämre mot 16 procent av killarna, men skillnaden i GR-snittet är större (34 respektive 13 procent).

