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2  Val av justerare  

3  Tillkommande och utgående ärenden  
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4  Information från sektorchef - sektor samhälle 
och utveckling 

Antecknas 
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  Ärende 5 föredras klockan 09:05 – 09:50 
Föredragande Sophie Idemark 

 

5 KS2019/2075-21 Koncept för kommunens skollinjetrafik Antecknas 

  Paus 10 min  
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Föredragande Katarina Vallström 
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  Ärenden som stannar i utskottet  

7 KS2021/0773-1 Stöd till RF SISU 2021 Beslut 
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orienteringsklubb 
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15 KS2021/0959-2 Investeringsbidrag 2021: Romelanda 
ungdomsförening 
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  Paus 5 min  

  Ärenden för dialog  

  Ärende 16 - 17 föredras klockan 10:50 – 11:30 
Föredragande Matilda Skön 

 

16  Nominering kulturpris och stipendium Antecknas 

17  Kulturplan Antecknas 

  Information från sektorerna  

  Ärende 18 föredras klockan 11:30 – 11:50 
Föredragande Dennis Reinhold 

 

18  Information från sektorchef - sektor bildning 
och lärande 

- Retroaktiv betalning av grundbelopp till 
friskolor 
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Engelin, Maria Erlandsson, Susanna Corn och Helene 
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19  Ekonomi och personal 
-T1 
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20  Redovisning av skolmiljarden Antecknas 

  PAUS 10 min  

  Ärende 21 föredras klockan 13:30 – 14:15 
Föredragande Monica Carhult Karlsson och Nina 
Silfverblad 

 

21  Fördjupning förskola Antecknas 

  Ärende 22 föredras klockan 14:15 – 15:00 
Föredragande Amela Filipovic, Matilda Skön, Monica 
Carhult Karlsson, Lars-Gunnar Hermansson och 
Catharina Bengtsson 

 

22  SKA-rapport – hur används analysverktyget i 
unikum 

Antecknas 

  Paus 10 min  

  Ärenden till kommunstyrelsen  

  Ärende 23 föredras klockan 15:10 – 15:40 
Föredragande Nina Silfverblad 
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Beslut 
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  Tillkommande ärenden  

27 KS2021/0508-4 Kultur- och fritidsfrämjande stöd 2021: 
Nordiska Folkhögskolan 2021, del 2 
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Handläggarens namn 
Marielle Månskär  

2021-06-02 

 
 
 
 

Beslut om koncept för kommunens skollinjetrafik (Dnr KS2019/2075-21) 

Sammanfattning 

Skollinjetrafiken står inför en ny upphandling via Västtrafik och förstudiearbetet är klart. Det 
som kvarstår är att besluta om vilket trafikupplägg som ska råda under kommande 
avtalsperiod. 
Förvaltningen har arbetat fram fyra olika alternativa koncept  
1.Upphandla samma trafikvolymer som dagens trafikkoncept kräver. 
 
2.Upphandla trafikvolymer som helt baseras på kommunens skolskjutsreglemente. 
 
3.Upphandla trafikvolymer som baseras på kommunens skolskjutsreglemente och som kan 
mer-utnyttjas till andra serviceresor (ex. flexlinje) 
 
4.Upphandla trafikvolymer som baseras på att förändra skolornas ram-tider. 
 
Förvaltningen föreslår Kommunstyrelsen att besluta om att upphandla enligt alternativ 1 och 
fortsätta att främja ett hållbart resande. 
 

Juridisk bedömning  

Kommunen har en skyldighet att anordna skolskjuts enligt skollagens bestämmelser. Att 
överlåta åt Västtrafik att upphandla skolskjuts är förenligt med lagen om offentlig 
upphandling. 

Bakgrund 

Nuvarande avtal för skoltrafiken i Kungälvs kommun löper ut i augusti 2023 och behöver 
därför handlas upp på nytt. Kommunstyrelsen beslutade i december 2020 om att återigen 
överlåta upphandling av öppna skollinjer åt Västtrafik. Efter beslut om öppen skollinjetrafik 
har kommunen ingått i Västtrafiks process inför upphandling, en så kallad förstudie.  
 
Förstudiens syfte är att tydliggöra hur trafiken ska utformas. Förvaltningen har arbetat med 4 
olika alternativa utformningar av trafikkoncept: 
 
1. Upphandla samma trafikvolymer som dagens trafikkoncept kräver. 

 
2. Upphandla trafikvolymer som helt baseras på kommunens skolskjutsreglemente. 
 
3. Upphandla trafikvolymer som baseras på kommunens skolskjutsreglemente och 

som kan mer-utnyttjas till andra serviceresor (ex. flexlinje) 
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4. Upphandla trafikvolymer som baseras på att förändra skolornas ram-tider. 

 
För samtliga alternativ har kommunen kravställt en kostnadsuppskattning från Västtrafik, för 
att lättare kunna göra bedömning om vilket eller vilka alternativ som är rimliga att fatta beslut 
på.  
 

Verksamhetens bedömning 

Förvaltningen bedömer alternativen på följande sätt: 
 
1. Upphandla samma trafikvolymer som dagens trafikkoncept kräver 

Dagens trafikvolymer och produktion av skollinjetrafiken möjliggör ett ökat hållbart 
resande utifrån att trafiken kompletterar den allmänna kollektivtrafiken långt ut på 
landsbygden. Då trafiken är beslutad om att vara öppen för allmänheten ökar också 
chanserna för allmänheten att finna den mer attraktiv och tillgänglig. Trafikkonceptet med 
dess produktion ökar också säkerheten för kommunens elever. 
 

2. Upphandla trafikvolymer som helt baseras på kommunens skolskjutsreglemente 
Alternativet har grundats på att dra in skollinjetrafik på kommunens mindre vägar för 
elever i högstadiet för att låta dem nyttja den allmänna kollektivtrafiken i större 
utsträckning och därmed kapa i produktion och kostnader för trafiken. Eleverna i 
högstadiet har, enligt riktlinjerna, längre avstånd ut till hållplatserna och de får antas ha en 
trafikmognad som möjliggör att kunna stå utmed allmän kollektivtrafiks vägnät. 
Förvaltningen bedömer att alternativet minskar service och trafiksäkerheten. 
Att strama åt skollinjetrafiken och dra ner på produktion och trafikvolymer utifrån 
kommunens skolskjutsriktlinjer går dock i linje med en god ekonomisk hushållning och 
främjar också folkhälsan i större utsträckning än dagens trafikupplägg. 
 

3. Upphandla trafikvolymer som baseras på kommunens skolskjutsreglemente och 
som kan mer-utnyttjas till andra serviceresor (ex. flexlinje) 
Under nuvarande avtalsperiod har frågeställningar uppkommit om att kunna mer-utnyttja 
skollinjetrafiken till andra uppdrag än bara skolskjuts då samtliga bussar står utan uppdrag 
under ca 3 timmar per dag. Förvaltningen bedömde det därför som skäligt att även utreda 
alternativet om att mer-utnyttja bussarna medan eleverna är i skolan. Utgångspunkten har 
varit ett så kallat flexlinjekoncept som skulle hämta våra äldre medborgare som, om bussen 
hade varit mer tillgänglig och närmare än den allmänna kollektivtrafiken, hade haft detta 
koncept att nyttja istället för sin färdtjänst.  
Behovet och utfall av nyttjandegrad av ett så kallat flexlinjekoncept i Kungälv är 
svårbedömt och förvaltningen bedömer att det saknas tillräckligt underlag för ett sådant 
beslut. Att merutnyttja skollinjetrafiken är möjligt oavsett vilket koncept som beslutas om 
eller i vilket skede i avtalsperioden man befinner sig. 
 

4. Upphandla trafikvolymer som baseras på att förändra skolornas ram-tider 
Kungälvs kommun har under de senaste 20 åren haft ett maximalt optimerat 
trafikeringsupplägg, utifrån befintliga ram-tider. Trafiken kör i ett så kallat våg-system som 
möjliggör ett effektivt resursanvändande av fordonen. Det har däremot, från sektor 
bildning och lärande, efterfrågats och funnits önskemål om att se över ram-tidsupplägget 
för att möjliggöra nyttor inom skol- och fritidsverksamheterna.  
Förvaltningen har lämnat in tre olika ram-tidsförslag: 
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Förslag 1 innebär två starttider 08:00 och 09:00 och två sluttider 14:00 och  
16:00, förändring mot nuvarande ram-tider är kostnadsdrivande eftersom det innebär fler 
antal fordon och förare som behöver användas. 
 
Förslag 2 innebär en starttid 08:00 och fyra sluttider, 12:30,14:00,15:00 och 16:00. 
Förändring mot nuvarande ram-tider är kostnadsdrivande eftersom det innebär fler antal 
fordon och förare som behöver användas. 
 
Förslag 3 innebär två starttider 08:00 och 08:50 samt fyra sluttider, 12:30,14:00,15:00 och 
16:00. Förändring mot nuvarande ram-tider är kostnadsdrivande eftersom det innebär fler 
antal fordon och förare som behöver användas. 
 
 
Förvaltningen bedömer alternativet som ej aktuellt med anledning av att nyttan går 
förlorad av en orimlig kostnadsökning som inte kan motiveras. Förvaltningen bedömer 
också att alternativet skulle skapa ett relativt låst upplägg, dock är det lätt att kommunicera 
och kan hålla år efter år (förutsatt att inga skolor tillkommer/lägger ner) då det finns en 
viss förutsägbarhet, men mindre flexibilitet.  
Ytterligare en konsekvens kan i det långa loppet bli att det behövs köpas in ytterligare 
fordon (vilket innebär en fördyring) om någon skola växer i elevantal och inte justerar  
ram-tiden. 

 
 
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål 
Ärendet kopplas till Kommunfullmäktiges mål nr 3 och 7. 
Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar. 
Att underlätta för invånare och företag som vill reducera klimatutsläppen 
 
Öppen skollinjetrafik innebär att medborgare såväl barn som vuxna kan nyttja kollektivtrafiken 
och göra hållbara resor i större utsträckning då tillgängligheten ökas i både område och utbud 
på landsbygden.  

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030  

Ärendet kopplas till Agenda 2030s mål nr : 
11: Hållbara städer och samhällen och delmål 11.2: Senast 2030 tillhandahålla tillgång till säkra, 
ekonomiskt överkomliga, tillgängliga och hållbara transportsystem för alla. Förbättra 
vägtrafiksäkerheten, särskilt genom att bygga ut kollektivtrafiken, med särskild uppmärksamhet 
på behoven hos människor i utsatta situationer, kvinnor, barn, personer med 
funktionsnedsättning samt äldre personer. 
 
Öppen skollinjetrafik innebär att kollektivtrafiken förstärks på landsbygden i kommunen. 
  

 
Bedömning utifrån politiska styrdokument  
I kommunens antagna Trafikplan 2017 påvisas en bristanalys som menar att kollektivtrafiken 
inte är tillräcklig i stora delar på landsbygden.  
 
Öppen skollinjetrafik innebär en ökad möjlighet för landsbygdsbor att resa kollektivt. 
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Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv  

Förvaltningen bedömer att alternativ 1 är till störst nytta utifrån ett medborgarperspektiv. 
Trafiken kör långt ut i på landsbygden och ökar tillgängligheten för medborgarna. Kommunen 
subventionerar idag sina medborgare i form av seniorkort och fria resor för unga där 
möjligheten att resa gratis finns. Konsekvensen av att besluta om alternativ 2 innebär att det 
fortfarande finns möjligheten att resa hållbart i kommunen men trafiken begränsas och inte 
lika tillgänglig som idag vilket kan generera till att färre nyttjar sina gratis-kort och fler föräldrar 
väljer att skjutsa sina barn till och från skolan.  
 
Utifrån ett näringslivsperspektiv är det svårare att bedöma, därför har bedömningen om att 
beslutet, oavsett vad det blir, inte påverkar näringslivet i någon större utsträckning. 
 
Ärendet tar hänsyn till ett demokratiperspektiv utifrån inkomna synpunkter och att 
barnperspektivet särskilt har beaktats.  
 

Ekonomisk bedömning 

Kostnadsuppskattning av de olika alternativen baseras på 2020 års kostnad för 
skollinjetrafiken, dvs 14 446 000 kronor/ år 
Samtliga beräkningar utgår ifrån schablonsvärden inom kollektivtrafik och den typ av  
prognoser som avser kommande trafikupphandling.  
 
1. Upphandla samma trafikvolymer som dagens trafikkoncept kräver. 

Kostnadsberäkning i kommande trafikavtal beräknas med en ökning med 11% från 
nuvarande nivå, det vill säga ca 16 000 000 kronor/år 

 
2. Upphandla trafikvolymer som helt baseras på kommunens skolskjutsreglemente. 

Kostnadsberäkning i kommande trafikavtal beräknas hamna på liknande dagens, det vill 
säga ca 16 000 000 kronor/år Dock har Västtrafik regionala miljökrav som gör att 
gasdrift/eldrift kravställs och då ökar kostnaden med ca 11%. 
 

3. Upphandla trafikvolymer som baseras på kommunens skolskjutsreglemente och 
som kan mer-utnyttjas till andra serviceresor (ex. flexlinje)  
Trafiken innefattar ytterligare 2 stycken fordon som trafikerar delar av centrala Kungälv 
och Ytterby under förmiddagen mellan 09:00 – 13:00. 
 
Beräkningen är gjord för två olika scenarier: 
Scenario 1 - endast flexlinjetrafik under vintertidtabell  
Scenario 2 - Helårs tabell.  
 
Kostnadsberäkning scenario 1 ca 280 tkr/år utöver totalkostnad för skollinjetrafiken 
Kostnadsberäkning scenario 2 ca 500 tkr/år utöver totalkostnad för skollinjetrafiken 

 
4. Upphandla trafikvolymer som baseras på att förändra skolornas ram-tider.  

Förslag 1 Kostnadsberäkning i kommande trafikavtal beräknas med en ökning med 55 % 
från nuvarande nivå, det vill säga ca 22 450 000 kr/år 
Förslag 2 Kostnadsberäkning i kommande trafikavtal beräknas med en ökning med 69 % 
från nuvarande nivå, det vill säga ca 24 400 000 kronor /år 
Förslag 3 Kostnadsberäkning i kommande trafikavtal beräknas med en ökning med  
62 % från nuvarande nivå det vill säga ca 23 400 000 kronor/år 
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Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar om att uppdra åt Västtrafik att upphandla ett 
skollinjetrafikkoncept som främjar ett hållbart resande, enligt alternativ 1. 
 

 
Anders Holm Dennis Reinhold 
Sektorchef Sektorchef 
Samhälle och utveckling   Bildning och lärande 
 
Expedieras till: 
 Mika
el Svensson, Sophie 
Idermark-Hansson, 
Marielle Månskär,  

 

För kännedom till:  
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Förstudie inför upphandling av 
skoltrafik i Kungälvs kommun 

 

Beslutad av styrgrupp förstudie trafik 2023 

2021-03-03
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Inledning 

Mottagare av denna rapport är styrgruppen till Förstudie Trafik 2023 där 

skoltrafik Kungälv ingår i delprojekt Kungälv/Stenungsund. 

Nuvarande avtal för skoltrafiken i Kungälv kommun löper ut i juni 2023 och 

behöver därför handlas upp på nytt. Kommunen har med anledning av detta tagit 

beslut om att ge Västtrafik i uppdrag att handla upp skoltrafiken. Enligt beslutet 

skall skoltrafiken vara öppen även för allmänresenärer.  

För att få fram omfattning vad gäller produktion, antal linjer och tidtabeller har ett 

antal möten genomförts där trafikplanerare från Västtrafik och 

skolskjutssamordnare från kommunen har genomlyst vad som ska ingå i 

upphandling med trafikstart juni 2023. 

Vid genomlysningen av skoltrafiken har det framkommit att förändringar behöver 

göras då trafiken har varit oförändrad under många år. 

Detta dokument beskriver förutsättningar för skoltrafiken i Kungälv, en 

sammanställning av trafikförslag per linje och förslag på fordon 

 

Förutsättningar 

Kungälvs kommun avser att i större utsträckning än tidigare hänvisa 

skolskjutsberättigade elever till den allmänna kollektivtrafiken, en följd av detta 

beslut kommer att innebära längre avstånd från bostad till busshållplats. 

Målsättning är att minska obefogad parallellkörning på de vägsträckor där både 

skollinjer och den allmänna kollektivtrafiken trafikerar.  

 

Vid genomgång av alla turer som finns för skoltrafiken i Kungälv (s.k. 900 

linjerna) har det visat sig att trafiken som körs idag har brister, framförallt med 

turer eller del av turer som skolan ej längre har behov av. Kommunens riktlinjer 

gällande acceptabelt avstånd från hemadress till hållplats för högstadie- och 

gymnasieelever, innebär en stor påverkan på utformningen av skollinjenätet och 

dess utbud. 
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Ramtider/önskemål 

Nuvarande ramtider för skolor i Kungälvs skolområde  

 

 

Inkomna ramtidsönskemål från skolan 

Munkegärdeskolan vill kunna sluta kl 1500 på fredagar 

Hålta skola vill börja kl 0800 

Kareby skola vill börja kl 0800 

Kode och Tunge skola vill börja kl 0800 

Diserödsskola vill börja kl 0800 

Kärna skola vill börja kl 0800 

Vid bedömning om möjlig förändring av starttider för olika skolor behövs vidare 

analys genomföras. Det kan t ex finnas möjligheter för Hålta- och Kareby skola, 

då dessa ligger inom geografiskt område som kan utnyttja fordonsresurser på ett 

mer effektivt sätt 

 

 

Årskurs Start 1 Dag Start 2 Dag Slut 1 Dag Slut2 Dag Slut3 Dag Slut 4 Dag

Mimers Hus Gymn 07:50 M-F 09:20 M-F - 13:50 M-F - 15:50 M-F

Thorildskolan 7-9 07:50 M-F 09:20 M-F - 13:50 M-F 14:55 M,O 15:50 M-F

Ytterbyskolan 7-9 08:00 M-F 09:05 M-F - 14:00 M,O,F 15:00 Ti,To,F 16:00 M 

Munkegärdeskolan 7-9 08:00 M-F 09:15 M-F - 13:55 M-F 15:00 M,O 15:55 M-F

Kärna skola F-6 08:45 M-F 12:35 M-F 14:15 M-F 15:20 Ti,To

Kode skola F-2 08:45 M-F 12:30 M-F 14:15 M-To

Tunge skola 3-6 08:45 M-F M-To 14:15 M-F 15:20 M,O

Diserödsskolan F-6 08:40 M-F 12:35 M-F 14:15 M-F 15:20 M,O

Hålta skola F-6 08:35 M-F 12:35 M-F 14:30 M-F

Kareby skola F-6 08:40 M-F 14:00 M-F 15:20 M,O

Kastellegårdskolan F-6 08:00 M-F M-To 13:10 M-F 13:50 M,O, F 14:50 Ti,To, Fr

Övre Fontinskolan F-6 08:00 M-F 12:00 M-F 14:00 M-F

Klöverbacken F-2 08:15 M-F 13:30 M-F

Sparråsskolan F-2 08:00 M-F 12:00 M-To 13:10 M-F 13:40 M-F

Marstrands skola F-6 08:30 M-F 13:30 To
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Trafikförslag 

Förslagen bygger på genomgång av elevunderlaget 2020 i kommunen varpå 

Västtrafik och Kungälvs kommun gjort bedömning av vilka förändringar som kan 

genomföras i upphandlingen gentemot dagens skoltrafikslinjer.  

 

Förslag på förändring för de skollinjer som har analyserats har främst varit 

turutbudsförändringar dvs turer som ej har haft någon funktion eller del av tur 

som ej ingått i skoltrafiksuppdraget enligt Kungälvs kommun. Det har även 

tillkommit ny skoltrafik för kommunen då det har framkommit i 

förstudierapporten att linje 304 och 305  är skoltrafiksuppdrag. 

 

Tabellen nedan visar övergripande resultatet av den detaljplanering som 

genomförts per linje utifrån kommuns skolskjutsreglemente samt kommunens 

inriktning att hänvisa fler elever till den regionalt finansierade linjetrafiken och 

därmed minska dagens eventuella parallellkörning. 

 

 

Linje Förändring Kommentar 

901 Oförändrad  

902 linjesträckning  del av linjesträckning tas bort 

904 linjesträckning samkörs med linje 906 

905 Oförändrad  

906 linjesträckning samkörning av linje 904 

908 Oförändrad  

909 linjesträckning, turutbud del av linjesträckning tas bort samt 

nerdragning av turutbud 

910 linjesträckning del av linjesträckning tas bort 

911 linjesträckning, turutbud del av linjesträckning tas bort samt 

nerdragning av turutbud 

912 Turutbud nerdragning av turutbud 

913 linjesträckning, turutbud del av linjesträckning tas bort samt 

nerdragning av turutbud 

914 Oförändrad  

915 Oförändrad  

916 linjesträckning del av linjesträckning tas bort 
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917 linjesträckning, turutbud del av linjesträckning tas bort samt 

nerdragning av turutbud 

918 linjesträckning, turutbud del av linjesträckning tas bort samt 

nerdragning av turutbud 

919 linjesträckning del av linjesträckning tas bort 

920 Oförändrad  

921 linjesträckning, turutbud del av linjesträckning tas bort samt 

nerdragning av turutbud 

922 Oförändrad  

923 Oförändrad  

924 Oförändrad  

925 linjesträckning del av linjesträckning tas bort 

926 linjesträckning, turutbud del av linjesträckning tas bort samt 

nerdragning av turutbud 

927 linjesträckning, turutbud del av linjesträckning tas bort samt 

nerdragning av turutbud 

928 linjesträckning, turutbud del av linjesträckning tas bort samt 

nerdragning av turutbud 

929 linjesträckning, turutbud del av linjesträckning tas bort samt 

nerdragning av turutbud 

930 linjesträckning del av linjesträckning tas bort 

304 Övergår som skolinje Nytt linjenummer behövs 

305 Övergår som skolinje Nytt linjenummer behövs 

321 Ny linje  Tillköp av enskilda turer för skoltrafik 

313 Västtrafik övertar 

uppdraget 

 

 

 

Skoltrafiksproduktion 

Produktionsbedömningen beräknas från tillgängligt material och skall inte ses 

som ett upphandlingsunderlag då bedömningen är för vag i detta läge. 

Produktionen skall ses som ett överslag gentemot dagens skoltrafiksproduktion 

för att kunna få en uppfattning skillnaden mellan dagens skoltrafik och föreslagen 

skoltrafik. (Då trafiken är oförändrad eller små justeringar har skett kan 

förändring i % vara deviationer gällande antal dagar under vissa år samt att 

beräkning av km ej har den kvalitet som utbuds km 2020) 

Produktionen beräknas i denna tabell per km/år 

Linje Föreslaget utbud Utbud 2020 Förändring i % 

901 3 554 3 649 -2,61% 
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902 5 860 6 218 -5,74% 

903  1 265  

904 1 971 2 105 -6,37% 

905 2 182 2 328 -6,27% 

906 14 335 15 239 -5,93% 

907    

908 4 558 22 208 -79,47% 

909 7 710 11 746 -34,36% 

910 4 611 8 382 -44,99% 

911 2 657 7 484 -64,49% 

912 2 249 6 014 -62,60% 

913 1 941 5 229 -62,87% 

914 11 070 11 776 -5,99% 

915 1 355 1 439 -5,80% 

916 11 450 16 946 -32,43% 

917 13 182 15 769 -16,40% 

918 11 492 15 676 -26,68% 

919 39 494 45 367 -12,95% 

920 5 895 6 302 -6,46% 

921 8 622 16 821 -48,74% 

922 9 729 10 338 -5,89% 

923 21 238 22 537 -5,76% 

924 9 891 10 513 -5,92% 

925 1 408 3 247 -56,64% 

926 8 993 15 782 -43,01% 

927 9 247 33 478 -72,38% 

928 4 147 9 698 -57,24% 

929 2 976 6 192 -51,93% 

930 4 910 8 635 -43,13% 

304 15 896  100,00% 

305 16 271  100,00% 

313 0 22 957 -100% 

321 1760 0 100% 

Total 260 663 365 341 -28,65% 

 

Resultatet på förslag om minskning av skoltrafiken i Kungälv med ca 28% 

tidtabells kilometer skall ses mot en bakgrund av att trafiken inte har analyserats 

på många år.  Mycket har förändrats men trafiken har inte alltid anpassats 

därefter. När det gäller produktionen (antal timmar och kilometer) vilket minskas i 

detta förslag så blir besparingarna relativt låga då kostnaderna för föraratiden och 

fordon är betydande kostnader i budgeten  
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Fordon, miljö och depåer  

Skoltrafiken arbetar med s.k. ramtider som varierar per skola för att minimera 

antal fordon som behövs för att köra skoleleverna till skolan, vilket är det 

vanligaste sättet att bedriva skoltrafik. Nuvarande skoltrafik har ett 

trafikeringsupplägg för fordon som är relativt effektivt, (en s.k. 

omloppseffektivitet) även det nya trafikeringsförslaget har en hög 

omloppseffektivitet. 

Antal fordonsomlopp som är kopplade till Kungälvs skoltrafik är idag 19 st. Linje 

901–906 samkörs idag med Stenungsund skoltrafik och dessa fordon kommer att 

förflyttas över till Kungälvsavtalet i kommande avtal. I och med denna förändring 

på linje 901–906 samt övertagande av ansvaret för linje 304, 305 kommer antal 

fordon att öka för Kungälvs skoltrafik i kommande avtal. 

Kungälv skollinjer 

Skollinjer öppna för allmänheten trafikeras med landsbygdsbussar som uppfyller 

Västtrafiks fordon- och miljökrav motsvarande för linjebussar. 

Områdestrafik 

Skollinjer är en del av områdestrafiken och körs med landsbygdsbussar av klass B 

eller Klass II. I landsbygdsbussar är det antal sittplatser och sittplatser för alla 

resenärer som prioriteras och Klass B och Klass II fordon är försedda med 

säkerhetsbälten.  

I uppdraget för Kungälvs skoltrafik är utgångspunkten normalbussar (LN2L) men 

det finns även en del områden och vägavsnitt som inte är möjliga att trafikera med 

normalbuss varför småbussar är aktuella. Småbussar finns i två varianter antingen 

som Klass B (LSBL) eller som Klass II (LS2L). 

I landsbygdstrafik ska gasdrift prioriteras enligt Västtrafiks miljöplan. Då 

småbussar inte finns i någon större utsträckning med gasdrift föreslås att även 

öppna för eldrift på dessa fordon. 
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Gasdrift 

På gasdrift är fordonstyperna LSBL, LS2L och LN2L aktuella. Antal potentiella 

fordonsleverantörer för sådana fordon med gasdrift är: 

 
 

 

 

Risker och möjligheter 

Vid genomgång av alla turer som finns för skoltrafiken i Kungälv (s.k. 900 

linjerna) har det visat sig att trafiken som körs idag har brister, framförallt med 

turer eller del av turer som skolan ej längre har behov av. Orsakerna till den stora 

produktionsminskningen beror på Kommunens riktlinjer gällande acceptabelt 

avstånd från hemadress till hållplats för högstadie- och gymnasieelever. 

Produktionsminskningen av skollinjetrafiken innebär sannolikt en ökad belastning 

på den regionalt finansierade linjetrafiken. 

Det kan finnas risk för ökad förfrågan efter fler anropsstyrda resor som närtrafik. 

Som en konsekvens av ett justerat linjenät både för skollinjetrafiken och den 

allmänna kollektivtrafiken, kommer i vissa fall närtrafik vara den enda 

kollektivtrafikmöjligheten som erbjuds. Närtrafik kan inte ses som ett substitut 

eller komplement till skoltrafik, då denna trafik inte är tänkt för arbets- eller 

studiependling. 

Produktionsminskning av det öppna skollinjenätet i Kungälv kan uppfattas som 

försämrat utbud både för skol- och allmänresenären. 

Risken med den stora produktionsminskningen kan innebära minskad flexibilitet, 

om kommunen exempelvis ökar utbudet senare under avtalsperioden kan 

förändringen bli kostnadsdrivande utifrån fordon, km eller förartimmar. 

  

 



5 Beslut om koncept för kommunens skollinjetrafik - KS2019/2075-21 Beslut om koncept för kommunens skollinjetrafik : BILAGA 2 Underlag för beslut - Kungälv skoltrafik 20210520

  

 
        

           
           

          
     

       
           
          

           
 

         
         
          

          
         

            
         

          
            

       

         
          

          

          
           
         

     

 

         

          
            

          
 



5 Beslut om koncept för kommunens skollinjetrafik - KS2019/2075-21 Beslut om koncept för kommunens skollinjetrafik : BILAGA 2 Underlag för beslut - Kungälv skoltrafik 20210520

            
     

    

 

            
             

           
                
      

          
          

           
     

           
      

 

    

        
          

         
          

     
         

     
        

           
          

        
                 



5 Beslut om koncept för kommunens skollinjetrafik - KS2019/2075-21 Beslut om koncept för kommunens skollinjetrafik : BILAGA 2 Underlag för beslut - Kungälv skoltrafik 20210520

         
  

         
        

       
          

         
         
            

         
          

                
           

         
         

        
 

       
           

          
    



5 Beslut om koncept för kommunens skollinjetrafik - KS2019/2075-21 Beslut om koncept för kommunens skollinjetrafik : BILAGA 2 Underlag för beslut - Kungälv skoltrafik 20210520

        

             
        

         
        

                 



5 Beslut om koncept för kommunens skollinjetrafik - KS2019/2075-21 Beslut om koncept för kommunens skollinjetrafik : BILAGA 2 Underlag för beslut - Kungälv skoltrafik 20210520

          

         
        

       
        

                  



5 Beslut om koncept för kommunens skollinjetrafik - KS2019/2075-21 Beslut om koncept för kommunens skollinjetrafik : BILAGA 2 Underlag för beslut - Kungälv skoltrafik 20210520

          

           
        

       
        

                 
   

     
           

            
          
        

         
     

     
       

        
      

              
            

         
                 

 



5 Beslut om koncept för kommunens skollinjetrafik - KS2019/2075-21 Beslut om koncept för kommunens skollinjetrafik : BILAGA 2 Underlag för beslut - Kungälv skoltrafik 20210520



5 Beslut om koncept för kommunens skollinjetrafik - KS2019/2075-21 Beslut om koncept för kommunens skollinjetrafik : BILAGA 3 Rapport Optimering av anpassad linjetrafik Kungälvs kommun v1.1

   

    

    





5 Beslut om koncept för kommunens skollinjetrafik - KS2019/2075-21 Beslut om koncept för kommunens skollinjetrafik : BILAGA 3 Rapport Optimering av anpassad linjetrafik Kungälvs kommun v1.1

 

 
Rapport Optimering av öppen 

skollinjetrafik Kungälv kommun 
Västtrafik 

 Version 1.1 

Sida 3 av 66 

  2021-06-02 

 

Innehåll 
1 Bakgrund ......................................................................................................................................... 5 

2 Mål och syfte ................................................................................................................................... 5 

3 Nya skoltider .................................................................................................................................... 5 

4 Förutsättningar för optimering ....................................................................................................... 6 

5 Skolskjuts ......................................................................................................................................... 7 

5.1 Ordinarie linjetrafik och öppen skollinjetrafik ........................................................................ 7 

6 Ordinarie linjetrafik ......................................................................................................................... 8 

7 Öppen skollinjetrafik ..................................................................................................................... 12 

7.1 Bussar .................................................................................................................................... 12 

7.2 Beräkning trafikvolym ........................................................................................................... 12 

7.3 Bussar och trafikvolym .......................................................................................................... 13 

7.4 Bussomlopp ........................................................................................................................... 14 

7.5 Estimerad kostnad ................................................................................................................. 16 

7.6 Analys .................................................................................................................................... 17 

8 Fordon och linjer ........................................................................................................................... 19 

8.1 Buss 1 ..................................................................................................................................... 19 

8.1.1 Linje 1 Kärna busshållplats ............................................................................................ 20 

8.2 Buss 2 ..................................................................................................................................... 22 

8.2.1 Linje 2 Kärna bussterminal ............................................................................................ 23 

8.3 Buss 3 ..................................................................................................................................... 25 

8.3.1 Linje 3 Kärna bussterminal ............................................................................................ 26 

8.4 Buss 4 ..................................................................................................................................... 28 

8.4.1 Linje 4 (Tunge) Kode (Tunge) ......................................................................................... 29 

8.5 Buss 5 ..................................................................................................................................... 31 

8.5.1 Linje 5 Kode (Tunge) ...................................................................................................... 32 

8.6 Buss 6 ..................................................................................................................................... 33 

8.6.1 Linje 6 (Tunge) Kode (Tunge) ......................................................................................... 34 

8.7 Buss 7 ..................................................................................................................................... 35 

8.7.1 Linje 7 Kode (Tunge) ...................................................................................................... 36 

8.8 Buss 8 ..................................................................................................................................... 37 

8.8.1 Linje 8 Hålta ................................................................................................................... 38 

8.9 Buss 9 ..................................................................................................................................... 39 



5 Beslut om koncept för kommunens skollinjetrafik - KS2019/2075-21 Beslut om koncept för kommunens skollinjetrafik : BILAGA 3 Rapport Optimering av anpassad linjetrafik Kungälvs kommun v1.1

 

 
Rapport Optimering av öppen 

skollinjetrafik Kungälv kommun 
Västtrafik 

 Version 1.1 

Sida 4 av 66 

  2021-06-02 

 
8.9.1 Linje 9 Hålta ................................................................................................................... 40 

8.10 Buss 10 ................................................................................................................................... 41 

8.10.1 Linje 17 Ytterby .............................................................................................................. 42 

8.10.2 Linje 10 Hålta ................................................................................................................. 43 

8.10.3 Linje 11 Kareby .............................................................................................................. 44 

8.11 Buss 11 ................................................................................................................................... 45 

8.11.1 Linje 13 Diseröd - Kareby ............................................................................................... 46 

8.12 Buss 12 ................................................................................................................................... 48 

8.12.1 Linje 12 Kareby .............................................................................................................. 49 

8.13 Buss 13 ................................................................................................................................... 50 

8.13.1 Linje 16 Fontin ............................................................................................................... 51 

8.13.2 Linje 14 Diseröd ............................................................................................................. 52 

8.13.3 Linje 15 Diseröd ............................................................................................................. 53 

Bilaga 1 .................................................................................................................................................. 54 

Beläggning ordinarie linjetrafik ......................................................................................................... 54 

Linje 137 ........................................................................................................................................ 55 

Linje 302 ........................................................................................................................................ 56 

Linje 303 ........................................................................................................................................ 57 

Linje 306 ........................................................................................................................................ 58 

Linje 308 ........................................................................................................................................ 60 

Linje 313 ........................................................................................................................................ 61 

Linje 319 ........................................................................................................................................ 63 

Linje 321 ........................................................................................................................................ 64 

Linje 442 ........................................................................................................................................ 65 

 

 

  







5 Beslut om koncept för kommunens skollinjetrafik - KS2019/2075-21 Beslut om koncept för kommunens skollinjetrafik : BILAGA 3 Rapport Optimering av anpassad linjetrafik Kungälvs kommun v1.1

 

 
Rapport Optimering av öppen 

skollinjetrafik Kungälv kommun 
Västtrafik 

 Version 1.1 

Sida 7 av 66 

  2021-06-02 

 

5 Skolskjuts 

Skolskjutsen i Kungälvs kommun anordnas av Västtrafik som öppen linjetrafik. Västtrafik 

anordnar ordinarie linjetrafik. Kungälvs kommun köper till öppen skollinjetrafik för de elever 

vars skolskjuts inte kan genomföras med ordinarie linjetrafik. Kommunen köper skolkort av 

Västtrafik till de elever vars skolskjuts genomförs med ordinarie linjetrafik. Kommunen ersätter 

Västtrafik för trafikkostnaderna för den öppna skollinjetrafiken. Snittkostnaden för en elev vars 

skolskjuts genomförs med ordinarie linjetrafik är avsevärt mindre än snittkostnaden för en elev 

vars skolskjuts genomförs med öppen skollinjetrafik. Kungälvs kommun prioriterar således 

nyttjande av ordinarie linjetrafiken framför öppen skollinjetrafik. 

Nyttjandet av den ordinarie linjetrafiken påverkas av de av kommunen beslutade avståndsregler 

gällande längsta avstånd till hållplats. Optimering av öppen skollinjetrafik innefattar att nyttja 

den ordinarie linjetrafiken när detta är ett alternativ. Det innebär att många elever vars 

skolskjuts i nuläget genomförs med öppen skollinjetrafik kommer hänvisas till ordinarie 

linjetrafik. Om den optimerade öppna skollinjetrafiken implementeras som det presenteras 

nedan och många elever kommer hänvisas till ordinarie linjetrafik kommer detta förorsaka 

negativa reaktioner från elever och vårdnadshavare.   

5.1 Ordinarie linjetrafik och öppen skollinjetrafik 

Med en strikt tillämpning av färdvägens längd till hållplats kan skolskjutsen för 1 100 av 1650 

elever anordnas med ordinarie linjetrafik. För övriga 540 elever måste skolskjutsen genomföras 

med öppen skollinjetrafik.     

 
Figur 3. Elever vars skolskjuts måste genomföras med öppen skollinjetrafik (540 st.)  
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med bussar som nyttjas inom den öppna skollinjetrafiken. Exempelvis kan anpassade linjer 1-3 

som ankommer till Kärna tätort förstärka ordinarie linjetrafik mellan Kärna och Kungälv.  

Linje 302 mellan Marstrand och Kungälv kan illustrera nyttjandet av linjetrafiken.  

 
Figur 6. Karta linje 302  

I kartan ovan, figur3, illustreras linje 302 och de elever vars skolskjuts anordnas med denna. 

 
Figur 7. Exempel nyttjande av avståndsregler  

Med en strikt tillämpning av färdvägens längd till hållplats kan eleverna nedan, figur 7, hänvisas 

till ordinarie linje 302 för skolskjuts till och från Ytterby skola. Färdvägens längd mellan hem och 

hållplats som illustreras i ovan är 2 460 meter. Färdvägens längd för eleverna ovan kan enligt 

skolskjutsreglerna vara upptill 4 000 meter.  
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Det finns i nuläget möjlighet för eleverna ovan att resa från hållplats Kulperöd närmare hemmet 
till Ytterby skola med linje 924 och 927. Det är rimligt att anta att några av eleverna och 
vårdnadshavarna kommer anse att förändringen representerar en försämring.  
 

 
Figur 8. Tidtabell linje 302  
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I tidtabellen ovan, figur 8, noteras att som mest kommer 105 elever skjutsas på linje 302. Om 

ambitionen är att erbjuda samtliga elever plats på linje 302 från Marstrand 08:20, som är den 

avgång som är mest anpassad till Ytterby skolans starttid 09:05, måste avgången trafikeras med 

tre (3) tre stora bussar med 40 (38+2) sittplatser. 

Det innebär att kostnader omfördelas från Kungälvs kommun till Västtrafik och regionen. Det är 

rimligt att anta att omfattningen i nyttjandet av ordinarie linjetrafik kommer vara grund för 

diskussion mellan kommun och region.    
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7 Öppen skollinjetrafik 

Uppdraget är att optimera den öppna skollinjetrafiken omfattande bussar och trafikvolym givet 

alla regler fastställda i förutsättningar för optimering. Uppdraget är genomfört under tidspress. 

Risken är uppenbar att det finns restriktioner som är förbisedda, av någon part. Exempelvis om 

alla trafiksäkerhetsrestriktioner är noterade och införda i modellen.  

En generell synpunkt från Västtrafik gällande den öppna skollinjetrafiken är att många 

linjesträckningar som i nuläget körs med mindre buss, körs med stor buss i den optimerade 

linjetrafiken vilket kan föranleda reaktioner. Speciellt den linjesträckning som körs på enskilda 

vägar. I optimeringsmodellen saknas framkomlighetsrestriktioner eftersom inga fanns med i 

förutsättningar för optimering. 

Inför en eventuell implementering av den optimerade öppna skollinjetrafiken rekommenderas 

kommunen genomföra en konsekvensanalys och eventuellt göra mindre anpassningar av 

linjerna. Det kan finnas anledning att ersätta något större buss med flera mindre, samtidigt som 

kostnaden ökar något. Finns områden som kommunen uppenbart önskar att skolskjutsen 

genomförs med mindre buss rekommenderas att detta justeras inför Västtrafiks upphandling. 

Mindre ändringar gällande linjer, linjesträckning och bussar kommer inrymmas inom det 

trafikavtal som Västtrafik kommer teckna med transportörer.   

7.1 Bussar 

Skolskjutsen i Kungälvs kommun genomförs som öppen linjetrafik. Det innebär att bussarna är 

tillgänglighetsanpassade och mindre antal sittplatser än jämförbara bussar. Optimeringen 

baseras på två bussar, storbuss med 40 sittplatser och mindre buss 20 sittplatser. I bussarna ska 

också minst två platser vara lediga.  

Begräsningen i antal sittplatser jämfört med motsvarande bussar som normalt nyttjas i särskild 

anordnad skolskjuts innebär att på 10 bussar tappar Kungälvs kommun 100 sittplatser. Vid 

jämförelser med andra kommunen måste detta beaktas.      

7.2 Beräkning trafikvolym 

Beräkningsprincipen garage till garage tillämpas för beräkning av trafikvolym. Tomkörning 

tillämpas till första uppdrag, mellan uppdrag och från sista uppdrag. Beräkningen av trafikvolym 

baseras på 178 skoldagar. 

Ska den öppna skollinjetrafiken anordnas dagar när skolan är stängd behöver trafikvolymen 

räknas upp.  

Ska den öppna skollinjetrafiken förstärka den ordinarie linjetrafiken på några sträckor behöver 

trafikvolymen räknas upp. 
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7.4 Bussomlopp 

MÅNDAG 

 
Figur 10. Bussomlopp måndag 

TISDAG 

 
Figur 11. Bussomlopp tisdag 
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ONSDAG 

 
Figur 12. Bussomlopp onsdag 

TORSDAG 

 
Figur 13. Bussomlopp torsdag 
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FREDAG 

 
Figur 14. Bussomlopp fredag 

7.5 Estimerad kostnad 

Kompletteras av Västtrafik. 
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7.6 Analys 

Den optimerade öppna skollinjetrafiken som presenteras i denna rapport uppfyller samtliga krav 

i dokumentet ’förutsättningar för optimering’. Reaktioner, särskilt negativa, skapas av 

förändringen jämfört med nuvarande situationen. Det är rimligt att anta att den optimerade 

öppna skollinjetrafiken kommer medföra negativa reaktioner. Speciellt kommer reaktioner på 

att många elever hänvisas till nya hållplatser lägre bort från hemmet. Det möjliggör att den 

ordinarie linjetrafiken kan nyttjas mer samt att skollinjerna kortas tidsmässigt. Erfarenheten är 

samtidigt att vårdnadshavarnas toleransnivå gällande detta är mycket liten, så negativa 

reaktioner kommer uppkomma. Vårdnadshavare kommer speciellt ifrågasätta trafiksituationen 

runt sitt barns nya hållplats.  

Den allmänna uppfattningen är att förflyttningsavstånden i nuläget inte nyttjas fullt ut eftersom 

i ett område det många gånger finns öppen skollinjetrafik till låg- och mellanstadieelever som 

möjliggör att högstadieelever också kan nyttja den. Konsekvensen av att skolskjutsen anordnas 

som öppen linjetrafik innebär att eleverna kan fritt välja en linje som erbjuder skjuts till skolan 

och tillbaka. Det innebär samtidigt att den nuvarande öppna skollinjetrafiken är dimensionerad 

också för högstadiet. 

En förutsättning för den optimerade öppna skollinjetrafiken är att skolskjutsen för så många 

som möjligt ska anordnas av ordinarie linjetrafik. Konsekvensen är att de linjer som utgör den 

öppna skollinjetrafiken är optimerade att hämta så många elever som möjligt vars skolskjuts 

måste genomföras med öppen skollinjetrafik, och det många gånger saknas plats för de elever 

vars skolskjuts kan genomföras med ordinarie linjetrafik. I den optimerade öppna 

skollinjetrafiken trafikerar några linjer endast låg- och mellanstadieskolan för att elever som ska 

till högstadiet inte ska kunna åka med. Det är rimligt att anta att kommunen kommer kritiseras 

för detta.     

I nuläget nyttjas 18 bussar för öppen skollinjetrafik, och det skulle vara rimligt att ersätta någon 

stor buss med två mindre och kanske någon extra buss för att minska den värsta kritiken. Ett 

tillvägagångssätt skulle kunna vara att kommunen ger oss sina budgetramar och vi återkommer 

med bästa möjliga skolskjuts inom dessa ramar. 

Det finns också möjligheter att effektivisera den öppna skollinjetrafiken om skolan start och 

sluttider skulle ändras. Om exempelvis Hålta skola skulle starta 08:00 skulle den öppna 

skollinjetrafiken kunna genomföras med två färre bussar.  
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Figur 15. Bussomlopp om Hålta skola startar 08:00. 

Det skulle också vara intressant att utvärdera en starttid 08:00 för Diseröd skola.      
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8 Fordon och linjer 

Nedan presenteras den öppna skollinjetrafiken gällande fordon och linjer. 

8.1 Buss 1 

Buss 1 med plats för 40 (38+2) passagerare.  

 
Figur 16. Linjebeläggning buss 1 
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8.1.1 Linje 1 Kärna busshållplats 

 
Figur 17. Karta linje1 Kärna bussterminal 
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Figur 18. Tidtabell linje1 Kärna bussterminal 
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8.2 Buss 2 

Buss 2 med plats för 40 (38+2) passagerare.  

 
Figur 19. Linjebeläggning buss 2 
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8.2.1 Linje 2 Kärna bussterminal 

 
Figur 20. Karta linje 2 Kärna bussterminal 
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Figur 21. Tidtabell linje 2 Kärna bussterminal 
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8.3 Buss 3 

Buss 3 med plats för 40 (38+2) passagerare.  

 
Figur 22. Linjebeläggning buss 3 
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8.3.1 Linje 3 Kärna bussterminal 

 
Figur 23. Karta linje3 Kärna bussterminal 
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Figur 24. Tidtabell linje3 Kärna bussterminal 
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8.4 Buss 4 

Buss 4 med plats för 40 (38+2) passagerare.  

 
Figur 25. Linjebeläggning buss 4 
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8.4.1 Linje 4 (Tunge) Kode (Tunge) 

 
Figur 26. Karta linje 4 (Tunge) Kode (Tunge)  
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Figur 27. Tidtabell linje 4 (Tunge) Kode (Tunge) 

 

  



5 Beslut om koncept för kommunens skollinjetrafik - KS2019/2075-21 Beslut om koncept för kommunens skollinjetrafik : BILAGA 3 Rapport Optimering av anpassad linjetrafik Kungälvs kommun v1.1

 

 
Rapport Optimering av öppen 

skollinjetrafik Kungälv kommun 
Västtrafik 

 Version 1.1 

Sida 31 av 66 

  2021-06-02 

 

8.5 Buss 5 

Buss 5 med plats för 40 (38+2) passagerare.  

 
Figur 28. Linjebeläggning buss 5 
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8.5.1 Linje 5 Kode (Tunge) 

 
Figur 29. Karta linje 5 Kode (Tunge)  

 

 
Figur 30. Tidtabell linje 5 Kode (Tunge)  
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8.6 Buss 6 

Buss 6 med plats för 40 (38+2) passagerare.  

 
Figur 31. Linjebeläggning buss 6 
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8.6.1 Linje 6 (Tunge) Kode (Tunge) 

 
Figur 32. Karta linje 6 (Tunge) Kode (Tunge)  

 

 
Figur 33. Tidtabell linje 6 (Tunge) Kode (Tunge)  
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8.7 Buss 7 

Buss 7 med plats för 40 (38+2) passagerare.  

 
Figur 34. Linjebeläggning buss 7 
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8.7.1 Linje 7 Kode (Tunge) 

 
Figur 35. Karta linje 7 Kode (Tunge) 

 

 
Figur 36. Tidtabell linje 7 Kode (Tunge)  
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8.8 Buss 8 

Buss 8 med plats för 40 (38+2) passagerare.  

 
Figur 37. Linjebeläggning Buss 8 
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8.8.1 Linje 8 Hålta 

 
Figur 38. Karta linje 8 Hålta 

 

 
Figur 39. Tidtabell linje 8 Hålta  
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8.9 Buss 9 

Buss 9 med plats för 40 (38+2) passagerare.  

 
Figur 40. Linjebeläggning Buss 9 
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8.9.1 Linje 9 Hålta 

 
Figur 41. Karta linje 9 Hålta 

 

 
Figur 42. Karta linje 9 Hålta 

Förstärker linje 9 med linje 10 från hållplats Kulperöd. 
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8.10 Buss 10 

Buss 10 med plats för 40 (38+2) passagerare.  

 
Figur 43. Linjebeläggning Buss 10 
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8.10.1 Linje 17 Ytterby 

 
Figur 44. Karta linje 17 Ytterby 

 

 
Figur 45. Karta linje 17 Ytterby 
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8.10.2 Linje 10 Hålta 

 
Figur 46. Karta linje 10 Hålta 

 

 
Figur 47. Karta linje 10 Hålta 

Linje 10 ovan förstärker linje 9 från hållplats Kulperöd.  
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8.10.3 Linje 11 Kareby 

 
Figur 48. Karta linje 11 Kareby 

 

 
Figur 49. Karta linje 11 Kareby 
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8.11 Buss 11 

Buss 11 med plats för 40 (38+2) passagerare.  

 
Figur 50. Linjebeläggning Buss 11 
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8.11.1 Linje 13 Diseröd - Kareby 

 
Figur 51. Karta linje 13 Diseröd - Kareby 
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Figur 52. Karta linje 13 Diseröd - Kareby 
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8.12 Buss 12 

Buss 12 med plats för 40 (38+2) passagerare.  

 
Figur 53. Linjebeläggning Buss 12 
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8.12.1 Linje 12 Kareby 

 
Figur 54. Karta linje 12 Kareby 

 

 
Figur 55. Karta linje 12 Kareby 
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8.13 Buss 13 

Buss 13 med plats för 20 (18+2) passagerare.  

 
Figur 56. Linjebeläggning Buss 13 
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8.13.1 Linje 16 Fontin 

 
Figur 57. Karta linje 16 Fontin 

 

 
Figur 58. Karta linje 16 Fontin 
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8.13.2 Linje 14 Diseröd 

 
Figur 59. Karta linje 14 Diseröd 

 

 
Figur 60. Karta linje 9 Diseröd 
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8.13.3 Linje 15 Diseröd 

 
Figur 61. Karta linje 15 Diseröd 

 

 
Figur 62. Karta linje 15 Diseröd 
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Linje 137 

 

 

Eleverna som stiger av vid Kärna bussterminal vid hållplats 18 är elever med skolgång i Kärna skola 

och vid hållplats 19 till Ytterby skolan byter till linje 303.  
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Linje 302 
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Linje 303 

 

 

Till Kärna bussterminal stiger 56 elever ytterligare på för skolskjuts till Ytterby station från Linje 137, 

313, 321 samt skollinje 1 och 3.  
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Linje 306 
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Linje 308 

 

 

Eleverna som stiger av vid Diseröds centrum vid hållplats 11 är elever med skolgång i Diseröd skola 

och vid hållplats 12 till Thoridskolan som byter till linje 442.  
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Linje 313 
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Eleverna som stiger av vid Kärna bussterminal vid hållplats 40 är elever med skolgång i Kärna skola 

och vid hållplats 41 till Ytterby skolan byter till linje 303.  
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Linje 319 
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Linje 321 

 

 

Eleverna som stiger av vid Kärna bussterminal vid hållplats22 är elever med skolgång i Kärna skola 

och vid hållplats 23 till Ytterby skolan byter till linje 303.  
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Linje 442 
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Handläggarens namn 
Katarina Vallström  

2021-06-02 

 
 
 
 

Stöd till RF SISU 2021 (Dnr KS2021/0773-1) 

Sammanfattning 

 RF SISU Västra Götaland är distriktets stödorganisation för idrottsrörelsen och idrottens 
 utbildningsorganisation.   
 Deras verksamhetsidé är att bedriva idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och 
 utvecklas under hela livet.  
 Deras värdegrund är Glädje och gemenskap – Demokrati och delaktighet – Allas rätt att 
 vara med – Rent spel  
 Deras lokala idrotts- och utbildningskonsulenters uppgift är att organisera och 
 genomföra det folkbildningsarbete som genomförs i samverkan med idrottsföreningarna. De 
 ger också stöd i frågor som rör statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd), Idrottslyft, 
 anläggningar, skatter och idrottsjuridik, IdrottOnline, doping etcetera  
 De samverkar med kommuner, Västra Götalandsregionen, universitet/högskolor och 
 näringsliv, tillsammans skapar de förutsättningar för att fler kan idrotta och få ett livslångt 
 intresse för idrott.  
  
 Kungälvs kommun samarbetar nära med konsulent från RF SISU och kommunen stöttar 
 årligen RF SISU med stöd i form av pengar. Kontinuerliga möten hålls med Idrottskonsulent 
 för att samverka i olika projekt och ge stöd till varandra.  
  
 En överenskommelse träffas mellan Kungälvs kommun och RF SISU Västra Götaland.  
  
 Förvaltningens förslag till beslut:  

1.  För verksamheten under 2021 ersätts RF-SISU med ett organisationsbidrag 
på 180 000 kronor från Fritid och 50 000 kronor från Folkhälsa. 

 

Juridisk bedömning  

Juridisk bedömning  

 Bidraget 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  
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- förbudet mot understöd åt näringsidkare.   
 
 

Bakgrund 

 Riksidrottsförbundet är idrottsrörelsens samlande organisation med uppgift att stödja, 
 företräda, utveckla och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som 
 internationellt. RF:s distrikt har motsvarande uppdrag som RF på regional och lokal nivå. 
 
 SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens studieförbund och utbildningsorganisation enligt 
 regeringsbrev 2007-12-13. Fr.o.m. 2008 erhåller SISU sitt statsbidrag och sina riktlinjer från 
 Utbildningsdepartementet istället för via Folkbildningsrådet. Regeringen uppmuntrar 
 kommuner och landsting/regionförbund att träffa överenskommelser, liknande den centrala, 
 också på den regionala och lokala nivån. 
 
 RF-SISU Västra Götaland är idrottens gemensamma stödfunktion på regional och lokal nivå 
 för ovan nämnda verksamheter. 
 
 I kommunen finns vid tidpunkten för avtalets tecknande ca 80 idrottsföreningar, varav ca 50 
 föreningar bedriver barn- och ungdomsverksamhet enligt statistiken för redovisat kommunalt 
 lokalt aktivitetsstöd. 
 
 RF-SISU samverkade under 2019 med 37 idrottsföreningar, när det gäller utvecklings-, studie, 
 bildnings- och utbildningsinsatser. Därutöver genomför RF-SISU flera utvecklingsprojekt, 
 kurser, temakvällar, en del av dem i samarbete med kommunen. 
 
 Parterna är överens om ett fortsatt fördjupat och utvecklat samarbete inom RF-SISU:s olika 
 verksamhetsdelar. Överenskommelsen bygger på en långsiktig flerårig samverkan. Som grund 
 för det fördjupade samarbetet kommer årligen beslutade mål- och riktlinjer finnas för båda 
 parterna. Inriktningen är att RF-SISU ska stödja folkrörelseidrottens ideologiska, 
 demokratiska, hälsofrämjande och sociala funktion inom föreningar i kommunen.  
 
 Utgångspunkten är att verka för att idrottsföreningarna bedriver sin  idrottsverksamhet 
 utifrån idrottens idéprogram Idrotten Vill och Strategi 2025. 
 
 RF-SISU ska erbjuda ledarutbildning för organisations- och aktivitetsledare, samt 
 medlemsbildning för aktiva och föräldrar.  
 
 RF-SISU har en Idrottskonsulent stationerad i Kungälv. Kontorsplatsen tillhandahålls av 
 Kungälvs Kommun. 
 

 RF-SISU fokuserar på nedanstående områden: 

 Den moderna föreningen engagerar   

-  Öka attraktionskraften för att få fler att idrotta och vara med i föreningsliv,  
 med särskild inriktning på att behålla eller nå nya medlemmar i åldrarna 15–20 år 

-  Fortsatt arbete med ”Trygg och säker förening” 

-  Delta på Idrottsrådens möten 

-  Vara med och anordna Idrottskonferensen  

 Jämställdhet för en framgångsrik idrott  
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-  Förändra strukturer och normer 

 Det stärkta ledarskapet  

-  Nå och utbilda våra ledare, med fokus på unga ledare 

  En inkluderande idrott för all  

-  Verka för att nyanlända Kungälvsbor inkluderas föreningslivet 

-  Genom riktade insatser minska utanförskap. 

-  Vara idrottens röst i nätverket Komarken 

 Ny syn på tävling och träning 

-  Fortsatt arbete med Samsynsavtal 
  
 
 Målsättning 
 Den långsiktiga målsättningen är fler och bättre utbildade ledare och ökad bildningsnivå inom 
 idrottsföreningarna i kommunen. RF-SISU skall årligen under 2020 vara aktiva i minst 2/3 av 
 de idrottsföreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet i kommunen (se punkt 1). 
 
  Metod  
 RF-SISU arbetar med uppsökande verksamhet, direkta kontakter och föreningsbesök för att 
 undersöka behov och vara bollplank i utbildnings-/utvecklingsfrågor. Den uppsökande 
 verksamheten kompletteras med anordnandet av kurser, processer, temakvällar och olika 
 mötesplatser. 
 
  Uppföljning/utvärdering 

 Uppföljning och utvärdering av RF-SISU:s insatser sker på följande sätt: 

 Kvantitativ uppföljning 
 Antal föreningar som RF-SISU genomfört verksamhet i. 
 Antal deltagare som har deltagit i olika utbildningsinsatser inom föreningarna.      

 Kvalitativ uppföljning/utvärdering 
 Verksamhetsberättelse som även kan redovisas muntligen tillsammans med några föreningar 
 eventuellt kompletterat med enkätundersökningar.  

 Avstämning 
 Avstämning av överenskommelsen sker genom dialog årligen under andra kvartalet. Parterna 
 är överens om att det gångna årets måluppfyllelse jämte redovisning av uppkomna behov från 
 idrottsföreningarna, kommunen och RF-SISU ska ligga till grund för förnyelsen av 
 överenskommelsen.  

 
 Idrotten i siffror, 2020 
 Antal idrottsföreningar i kommunen, ca  60 st 
 Antal föreningsmedlemskap, ca  15 000  
 Antal ideella ledare, ca   1 650 
 
 Utbildningsverksamhet 
 Antal samverkande föreningar  26 st 
 Antal utbildningstimmar   16 225 
 Antal utvecklings- och processarbeten  9 

 



7 Stöd till RF SISU 2021 - KS2021/0773-1 Stöd till RF SISU 2021 : Stöd till RF SISU 2021

 
 
 

 
 

4(5) 

Verksamhetens bedömning 

RF SISU och deras idrottskonsulent är en viktig kraft inom idrottsverksamheten. Men experter 
inom många olika ämnen stöttar föreningarna i svåra frågor. Förvaltningen har senaste året 
utvecklat samarbetet med RF SISU. Exempel på lyckade samarbeten senaste året är bland 
annat: 
 
- Genomförande av samsynsavtal, Kungälv 
- Ledarkraft, föreläsningar för ledare inom föreningslivet Kungälv 
- Nätverket Komarken 
- Avstämningsmöten 1 ggr/månad 
- Närvarande vid möten med Idrottsrådet 
- Närvarande vid årliga Idrottskonferensen 
 
 
Avtalet mellan RF SISU och Kungälvs kommun verkställs efter beslut om stöd på utskottet 
för bildning och lärande.  
 
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål 
 
Stödet till RF SISU ligger i linje med kommunfullmäktiges strategiska mål att ge möjlighet till 
en aktiv fritid för alla åldrar.  

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030  

 RF-SISU Västra Götaland och dess koppling till fysisk aktivitet och 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  
 
Koppling hittas i följande politiska styrdokument: 
- Riktlinjer för föreningsstöd, KS2020/0674 
- 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  

RF SISU Västra Götaland arbetar med föreningar som driver barn- och ungdomsverksamhet 
men anordnar även utbildningar, workshops och liknande för ledare och styrelser. RF SISU 
vill ge alla samma möjlighet att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett långt och hållbart 
föreningsdeltagande.  
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Ekonomisk bedömning 

För verksamheten under 2021 ersätts RF-SISU med ett organisationsbidrag på 180 000 kronor 
från Fritid och 50 000 kronor från Folkhälsa. 
Utbetalningen av stödet sker i juni och ryms inom befintlig budget.  

Förslag till beslut 

1. För verksamheten under 2021 ersätts RF-SISU med ett organisationsbidrag 
på 180 000 kronor från Fritid och 50 000 kronor från Folkhälsa. 

 
 

 
Lena Arnfelt Anders Holm 
Sektorchef trygghet och stöd  Sektorchef samhälle och utveckling 
 
 
Expedieras till:   Katarina Vallström  

RF SISU 
 

För kännedom till:  
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Projekt- och arrangemangsstöd 2021: Nordiskt ljus (Dnr KS2021/0582-2) 

Sammanfattning 

 Kommunstyrelsen avsätter medel varje år som ska användas till bidrag och stöd till föreningar 
 och frivilligorganisationer. De ekonomiska bidragen stärker den ideella sektorns 
 förutsättningar att erbjuda aktiviteter och verksamheter av god kvalitet med en inriktning som 
 kännetecknas av delaktighet och jämlikt inflytande. Föreningsstöd kan avse aktiviteter och 
 arrangemang men även drift av lokaler eller andra kostnader. Det kommunala föreningsstödet 
 avser endast att täcka en del av föreningens kostnader. 
 
 Nordiska Folkhögskolan har ansökt om projekt- och arrangemangsstöd för ett genomföra 
 kulturfestivalen Nordiskt Ljus, sommaren 2021. Nordiskt ljus är en kulturfestival och 
 mötesplats för konst- och kulturutövare i Norden. Nordiskt ljus är en kreativ motkraft till de 
 högerextrema rörelser som gör anspråk på det nordiska begreppet. Nordiskt ljus arrangeras på 
 och av Nordiska Folkhögskolan med ett program bestående av kurser, residens, tävlingar och 
 festivalhelg.  
 Nordiskt ljus tar plats sommaren 2021. 
 Föreningen anses uppfylla alla kriterier för att erhålla projekt och arrangemangsstöd.  
 Föreningen har ansökt om 70 00 kronor.  
 
 Förslag till beslut:  
 1. Festivalen Nordiskt Ljus erhåller 70 000 kronor i projekt- och arrangemangsstöd 2021. 
 

 

Juridisk bedömning  

 
  Projekt- och arrangemangsstöd 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.   
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Verksamhetens bedömning 

 Verksamheter bedömer att arrangemanget uppfyller kriterier för att erhålla projekt- och 
 arrangemangsstöd för festivalen Nordiskt ljus i augusti 2021.  
 Arrangörerna har ansökt om 70 000 kronor.  
 
 Nordiskt ljus är en kulturfestival och mötesplats för konst- och kulturutövare i Norden. 
 Festivalen är en kreativ motkraft till de högerextrema rörelser som gör anspråk på det 
 nordiska begreppet. Nordiskt ljus arrangeras på och av Nordiska Folkhögskolan med ett 
 program bestående av kurser, resident, tävlingar och festivalhelg.  
 Nordiskt ljus tar plats sommaren 2021. 
 
 Nordiska Folkhögskolan drivs av en ideell förening med ungefär 90 medlemmar från olika 
 länder i Norden. Föreningens ändamålsparagraf sammanfattar grunden som Nordiska 
 Folkhögskolan står på:  
 § 1 ÄNDAMÅL Föreningen Nordiska Folkhögskolan i Kungälv är en ideell förening med 
 uppgift att driva samnordisk folkhögskole- och annan  bildningsverksamhet. Verksamheten 
 vilar på värderingar baserade på demokrati och människors lika värde och rättigheter.
  
 Syfte 
 Att skapa gränsöverskridande möten mellan människor i Kungälv, Västra Götaland och 
 Norden Att vara en motståndskraft till högerextrema rörelser i Kungälv, Västra Götaland och 
 Norden Att tydligare etablera Kungälv och Västra Götaland i Norden och Norden i Kungälv 
 och Västra Götaland  
 Mål  
 Skapa ett kursprogram som löper under en månad  
 Genomföra ett residens för 7 nordiska konstnärer under en månad  
 Genomföra en festivalhelg under 2 dagar  
 Genomföra kringaktiviteter så som tävlingar i foto och film och ett regionalt helgresidens i 
 scenkonst  
 Målgrupp  
 Den primära målgruppen är unga skapande personer i åldern 18-30 med ett påbörjat 
 konstnärskap de vill utveckla. Samtidigt har folkbildningen inga gränser - och vem som helst 
 oavsett ålder och erfarenhet kan delta! 
 

Nordiskt Ljus ska agera som en plattform för unga människor att mötas mellan nationella och 
konstnärliga och skapa tillsammans. Konst och kultur används som en metod för att ta i 
samhällsfrågor i Norden, som fyller lokala, regionala och internationella behov. 
 
Festivalen kommer att äga rum i augusti. Föreningen kommer att genomföra festivalen utifrån 
de riktlinjer som ges av Folkhälsomyndigheterna, både i Sverige och i motsvarande myndighet 
i de nordiska länderna. I sådant fall att det inte bedöms som säkert att samla människor till en 
festivalhelg kommer de undersöka digitala alternativ och /eller ett flertal mindre 
sammankomster.  
 
Under den månad som löper innan festivalhelgen erbjuds både långa och korta kurser på 
skolan i ledning av kulturutövare från olika platser i Sverige och Norden. Kurserna har 
utformats i samarbete med våra deltagare på skolan och med samarbetspartners i Norden. 
 
Under en månad i sommar kommer 7st konstnärer från Norden att befinna sig på residens på 
Nordiska Folkhögskolan och utforska vad Nordiskt motstånd kan innebära. Residenset är ett 
tvärkonstnärligt möte för professionella konstnärer i Norden som är intresserade av att 
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Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv  

Arrangemanget genomförs för att skapa hopp och ljus och motverka högerextremism. 
Arrangemanget riktar sig till medborgarna i Kungälv men kommer även att få genomslag i våra 
nordiska länder. Det ger kommunen marknadsföring långt utanför kommungränserna och 
lockar till sig besökare från hela Norden. Dessutom får medborgare möjlighet att besöka en 
lokalt arrangerad kulturfestival.  

 
 

Ekonomisk bedömning 

Stödet ryms inom befintlig budget för projekt- och arrangemang. Totalt för kultur- och 
fritidsfrämjande aktiviteter och till föreningar, finns i budget 630 000 kronor.  
 
. 
 

Förslag till beslut 

1. Festivalen Nordiskt Ljus erhåller 70 000 kronor i projekt- och arrangemangsstöd 
2021. 
 

 
Mikael Ahlgren Anders Holm 
Verksamhetschef lokaler och anläggningar Sektorchef samhälle och utveckling 
 
 
Expedieras till:   Nordiska Folkhögskolan 

För kännedom till: Katarina Vallström  
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ANLÄGGNINGAR 
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Handläggarens namn 
Katarina Vallström  

2021-06-02 

 
 
 
 

Investeringsbidrag 2021: Kungälvs fotbollsflickor  (Dnr KS2021/0358-2) 

Sammanfattning 

 Kommunstyrelsen avsätter medel varje år som ska användas till bidrag och stöd till föreningar 
 och frivilligorganisationer. De ekonomiska bidragen stärker den ideella sektorns 
 förutsättningar att erbjuda aktiviteter och verksamheter av god kvalitet med en inriktning som 
 kännetecknas av delaktighet och jämlikt inflytande. Föreningsstöd kan avse aktiviteter och 
 arrangemang men även drift av lokaler eller andra kostnader. Det kommunala föreningsstödet 
 avser endast att täcka en del av föreningens kostnader. 
 

 Idrottsföreningar med egna anläggningar kan ansöka om investeringsstöd. Stödet beviljas i 
 den mån kommunen har finansiella medel kvar att fördela där barn- och ungdomsverksamhet 
 prioriteras. 
 Stödet syftar till att förbättra situationen för de etablerade föreningar som saknar eller har 
 dåliga möjligheter att bedriva sin verksamhet eller som behöver ekonomiskt stöd för att 
 utveckla verksamheten inför den närmaste framtiden. 
 
 Budget 2021, investeringsbidrag: 360 000 kronor. 

 
 Föreningen Kungälvs fotbollsflickor skapades år 1989 och är en rent ideell förening. Idag har 
 föreningen ca 180 medlemmar i åldrarna 5–18 år samt 30 ledare. Föreningens övergripande 
 mål har sedan starten varit att öka intresset för fotboll bland flickor i Kungälv. 
 
 Föreningen har ansökt om 40 750 kronor för att investera i en solkraftsdriven gräsklippare till 
 anläggningen Klövervallen.  
 
 Förslag till beslut:  

1. Föreningen Kungälvs fotbollsflickor erhåller 40 750 kronor i investeringsbidrag 2021.  
2. Bidraget öronmärks för inköp av solcellsdriven gräsklippare. Föreningen ska påvisa att 

gräsklipparen köps in och är satt i bruk, senast 2021-12-31, annars betalas stödet tillbaka 
till kommunen.  

 

Juridisk bedömning  

 Investeringsbidraget 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:  
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Ekonomisk bedömning 

Budget: 360 000 kronor.  
Kungälvs Fotbollsflickor har ansökt om totalt 40 750 kronor.  
Vid fördelning av årets investeringsbidrag erhåller alla föreningar 100 procent av godkänt sökt 
belopp.  
Kungälvs fotbollsflickor erhåller 40 750 kronor i investeringsbidrag 2021. 
Fördelningen av investeringsbidraget ryms inom tillgängliga budgeterade medel. 
 
 

Förslag till beslut 

1. 1. Föreningen Kungälvs fotbollsflickor erhåller 40 750 kronor i investeringsbidrag 2021.  
2. Bidraget öronmärks för inköp av solcellsdriven gräsklippare. Föreningen ska påvisa att 

gräsklipparen köps in och är satt i bruk, senast 2021-12-31, annars betalas stödet tillbaka 
till kommunen.  

 
 
 

 
Mikael Ahlgren Anders Holm 
Verksamhetschef lokaler och anläggningar Sektorchef samhälle och utveckling 
 
 
Expedieras till:   Kungälvs fotbollsflickor 

För kännedom till: Katarina Vallström  
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VERKSAMHETSOMRÅDE LOKALER OCH 
ANLÄGGNINGAR 

 

ADRESS Stadshuset  442 81 Kungälv 

TELEFON 0303-23 80 00 

FAX 0303-190 35 
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Handläggarens namn 
Katarina Vallström  

2021-06-02 

 
 
 
 

Investeringsbidrag 2021: Kungälvs roddklubb  (Dnr KS2021/0635-2) 

Sammanfattning 

 Kommunstyrelsen avsätter medel varje år som ska användas till bidrag och stöd till föreningar 
 och frivilligorganisationer. De ekonomiska bidragen stärker den ideella sektorns 
 förutsättningar att erbjuda aktiviteter och verksamheter av god kvalitet med en inriktning som 
 kännetecknas av delaktighet och jämlikt inflytande. Föreningsstöd kan avse aktiviteter och 
 arrangemang men även drift av lokaler eller andra kostnader. Det kommunala föreningsstödet 
 avser endast att täcka en del av föreningens kostnader. 
 

 Idrottsföreningar med egna anläggningar kan ansöka om investeringsstöd. Stödet beviljas i 
 den mån kommunen har finansiella medel kvar att fördela där barn- och ungdomsverksamhet 
 prioriteras. 
 Stödet syftar till att förbättra situationen för de etablerade föreningar som saknar eller har 
 dåliga möjligheter att bedriva sin verksamhet eller som behöver ekonomiskt stöd för att 
 utveckla verksamheten inför den närmaste framtiden. 
 
 Budget 2021, investeringsbidrag: 360 000 kronor. 
 
 Kungälvs roddklubb har ansökt om investeringsstöd på 100 000 kronor för att bygga ett 
 tillfälligt klubbhus medan befintligt klubbhus rivs och marken bereds för ett nytt permanent 
 klubbhus.  
 
 Förslag till beslut:  
 1. Kungälvs Roddklubb erhåller 100 000 kr i investeringsbidrag för 2021. 
 2. Bidraget öronmärks för att anlägga nya baracker och betalas tillbaka senast 30 juni, 2022 om 
 projektet inte påbörjats.  

 

Juridisk bedömning  

 Investeringsbidraget 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.   
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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:  
 Målen i Agenda 2030 handlar om att försöka skapa anständiga och hållbara 
 levnadsförhållanden och levnadsvillkor för alla världens människor. Planerna bidrar 
 till att nå de globala målen, som exempelvis: 
 Mål 1. Ingen fattigdom 
 Mål 3. God hälsa och välbefinnande 
 Mål 4 God utbildning för alla 
 Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
 Mål 10 Minskad ojämlikhet 

Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen 
 

Bedömning utifrån politiska styrdokument  
 
Bidraget finns beskrivet i styrdokumentet ”Riktlinjer för föreningsstöd, 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.  

 
 

Ekonomisk bedömning 

Budget: 360 000 kronor.  
Kungälvs Roddklubb har ansökt om totalt 100 000 kronor.  
Vid fördelning av årets investeringsbidrag erhåller alla föreningar 100 procent av godkänt sökt 
belopp.  
Kungälvs Roddklubb erhåller 100 000 kronor i investeringsbidrag 2021. 
Fördelningen av investeringsbidraget ryms inom tillgängliga budgeterade medel. 
 
 

Förslag till beslut 

1. Kungälvs Roddklubb erhåller 100 000 kr i investeringsbidrag för 2021. 
2. Bidraget öronmärks för att anlägga nya baracker och betalas tillbaka senast 30 

juni, 2022 om projektet inte påbörjats.  
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Mikael Ahlgren Anders Holm 
Verksamhetschef lokaler och anläggningar Sektorchef samhälle och utveckling 
 
 
Expedieras till:   Kungälvs roddklubb 

För kännedom till: Katarina Vallström  
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VERKSAMHETSOMRÅDE LOKALER OCH 
ANLÄGGNINGAR 

 

ADRESS Stadshuset  442 81 Kungälv 

TELEFON 0303-23 80 00 

FAX 0303-190 35 

E-POST kommun@kungalv.se 
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Handläggarens namn 
Katarina Vallström  

2021-06-02 

 
 
 
 

Investeringsbidrag 2021: Harestads skyttegille  (Dnr KS2021/0913-2) 

Sammanfattning 

 Kommunstyrelsen avsätter medel varje år som ska användas till bidrag och stöd till föreningar 
 och frivilligorganisationer. De ekonomiska bidragen stärker den ideella sektorns 
 förutsättningar att erbjuda aktiviteter och verksamheter av god kvalitet med en inriktning som 
 kännetecknas av delaktighet och jämlikt inflytande. Föreningsstöd kan avse aktiviteter och 
 arrangemang men även drift av lokaler eller andra kostnader. Det kommunala föreningsstödet 
 avser endast att täcka en del av föreningens kostnader. 
 

 Idrottsföreningar med egna anläggningar kan ansöka om investeringsstöd. Stödet beviljas i 
 den mån kommunen har finansiella medel kvar att fördela där barn- och ungdomsverksamhet 
 prioriteras. 
 Stödet syftar till att förbättra situationen för de etablerade föreningar som saknar eller har 
 dåliga möjligheter att bedriva sin verksamhet eller som behöver ekonomiskt stöd för att 
 utveckla verksamheten inför den närmaste framtiden. 
 
 Budget 2021, investeringsbidrag: 360 000 kronor. 
 
 Harestads skyttegille har ansökt om investeringsbidrag om totalt 94 195 kronor för kostnader 
 föreningen hade 2019. Av dessa har förvaltningen godkänt som investeringar för 14 556 
 kronor.  
 
 Förslag till beslut: 
 Föreningen Harestads skyttegille erhåller 14 556 kronor i investeringsstöd 2021. 

 
 

Juridisk bedömning  

 Investeringsbidraget 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.   
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Bedömning utifrån politiska styrdokument  
 
Bidraget finns beskrivet i styrdokumentet ”Riktlinjer för föreningsstöd, 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.  

 
 

Ekonomisk bedömning 

Budget: 360 000 kronor.  
Harestads skyttegille har ansökt om totalt 94 195 kronor.  
Vid fördelning av årets investeringsbidrag erhåller alla föreningar 100 procent av godkänt sökt 
belopp.  
Harestads skyttegille erhåller 14 556 kronor i investeringsbidrag 2021 för investeringskostnader 
föreningen hade 2019. Fördelningen av investeringsbidraget ryms inom tillgängliga 
budgeterade medel. 
 
 

Förslag till beslut 

1. Föreningen Harestads skyttegille erhåller 14 556 kronor i investeringsstöd 2021. 
 
 

 
Mikael Ahlgren Anders Holm 
Verksamhetschef lokaler och anläggningar Sektorchef samhälle och utveckling 
 
 
Expedieras till:   Harestads skyttegille 

För kännedom till: Katarina Vallström  

  



12 Investeringsbidrag 2021: Kungälvs kanotklubb  - KS2021/0917-2 Investeringsbidrag 2021: Kungälvs kanotklubb  : Investeringsbidrag 2021: Kungälvs kanotklubb

Tjänsteskrivelse 
 
 
 
 

VERKSAMHETSOMRÅDE LOKALER OCH 
ANLÄGGNINGAR 
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Handläggarens namn 
Katarina Vallström  

2021-06-02 

 
 
 
 

Investeringsbidrag 2021: Kungälvs kanotklubb  (Dnr KS2021/0917-2) 

Sammanfattning 

 Kommunstyrelsen avsätter medel varje år som ska användas till bidrag och stöd till föreningar 
 och frivilligorganisationer. De ekonomiska bidragen stärker den ideella sektorns 
 förutsättningar att erbjuda aktiviteter och verksamheter av god kvalitet med en inriktning som 
 kännetecknas av delaktighet och jämlikt inflytande. Föreningsstöd kan avse aktiviteter och 
 arrangemang men även drift av lokaler eller andra kostnader. Det kommunala föreningsstödet 
 avser endast att täcka en del av föreningens kostnader. 
 

 Idrottsföreningar med egna anläggningar kan ansöka om investeringsstöd. Stödet beviljas i 
 den mån kommunen har finansiella medel kvar att fördela där barn- och ungdomsverksamhet 
 prioriteras. 
 Stödet syftar till att förbättra situationen för de etablerade föreningar som saknar eller har 
 dåliga möjligheter att bedriva sin verksamhet eller som behöver ekonomiskt stöd för att 
 utveckla verksamheten inför den närmaste framtiden. 
 
 Budget 2021, investeringsbidrag: 360 000 kronor  

  
Kungälvs kanotklubb är en förening i eget klubbhus vid utesimbadet och älven. 
Föreningen har ansökt om stöd för investeringar som gjorts under 2019. 
Föreningen har sökt stöd för 57 947 kronor. 
 
Förslag till beslut: 
Kungälvs kanotklubb erhåller 57 947 kronor i investeringsstöd 2021. 

Juridisk bedömning  

 Investeringsbidraget 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.   
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Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen 
 

 
Bedömning utifrån politiska styrdokument  
 
Bidraget finns beskrivet i styrdokumentet ”Riktlinjer för föreningsstöd, 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.  

 

Ekonomisk bedömning 

Budget: 360 000 kronor.  
Kungälvs Kanotklubb har ansökt om totalt 57 947 kronor.  
Vid fördelning av årets investeringsbidrag erhåller alla föreningar 100 procent av godkänt sökt 
belopp.  
Kungälvs Kanotklubb erhåller 57 947 kronor i investeringsbidrag 2021 för 
investeringskostnader föreningen hade 2019. Fördelningen av investeringsbidraget ryms inom 
tillgängliga budgeterade medel. 
 
 

Förslag till beslut 

1. Kungälvs kanotklubb erhåller 57 947 kronor i investeringsstöd 2021. 
 
 

 
Mikael Ahlgren Anders Holm 
Verksamhetschef lokaler och anläggningar Sektorchef samhälle och utveckling 
 
 
Expedieras till:   Kungälvs kanotklubb 

För kännedom till: Katarina Vallström  
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Tjänsteskrivelse 
 
 
 
 

VERKSAMHETSOMRÅDE LOKALER OCH 
ANLÄGGNINGAR 

 

ADRESS Stadshuset  442 81 Kungälv 

TELEFON 0303-23 80 00 

FAX 0303-190 35 

E-POST kommun@kungalv.se 

HEMSIDA www.kungalv.se 
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Handläggarens namn 
Katarina Vallström  

2021-06-02 

 
 
 
 

Investeringsbidrag 2021: Kungälvs Bågskytteklubb  (Dnr KS2021/0926-2) 

Sammanfattning 

 Kommunstyrelsen avsätter medel varje år som ska användas till bidrag och stöd till föreningar 
 och frivilligorganisationer. De ekonomiska bidragen stärker den ideella sektorns 
 förutsättningar att erbjuda aktiviteter och verksamheter av god kvalitet med en inriktning som 
 kännetecknas av delaktighet och jämlikt inflytande. Föreningsstöd kan avse aktiviteter och 
 arrangemang men även drift av lokaler eller andra kostnader. Det kommunala föreningsstödet 
 avser endast att täcka en del av föreningens kostnader. 
 

 Idrottsföreningar med egna anläggningar kan ansöka om investeringsstöd. Stödet beviljas i 
 den mån kommunen har finansiella medel kvar att fördela där barn- och ungdomsverksamhet 
 prioriteras. 
 Stödet syftar till att förbättra situationen för de etablerade föreningar som saknar eller har 
 dåliga möjligheter att bedriva sin verksamhet eller som behöver ekonomiskt stöd för att 
 utveckla verksamheten inför den närmaste framtiden. 
 
 Budget 2021, investeringsbidrag: 360 000 kronor. 
 
 Kungälvs Bågskytteklubb har ansökt om investeringsstöd för kostnader föreningen hade 
 2019.  
 Föreningen har 72 medlemmar och av dessa är 23 mellan 7–20 år, varav 4 av dessa är flickor.  
 
 Föreningen ansöker om stöd på totalt 36 844 kronor.  
 
 Förslag till beslut:  
 Kungälvs Bågskytteklubb erhåller 36 844 kronor i investeringsstöd 2021.  

 

Juridisk bedömning  

 Investeringsbidraget 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.   
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 till att nå de globala målen, som exempelvis: 
 Mål 1. Ingen fattigdom 
 Mål 3. God hälsa och välbefinnande 
 Mål 4 God utbildning för alla 
 Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
 Mål 10 Minskad ojämlikhet 

Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen 
 

 
Bedömning utifrån politiska styrdokument  
 
Bidraget finns beskrivet i styrdokumentet ”Riktlinjer för föreningsstöd, 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.  

 
 

Ekonomisk bedömning 

Budget: 360 000 kronor.  
Kungälvs Bågskytteklubb har ansökt om totalt 36 844 kronor.  
Vid fördelning av årets investeringsbidrag erhåller alla föreningar 100 procent av godkänt sökt 
belopp.  
Kungälvs Bågskytteklubb erhåller 36 844 kronor i investeringsbidrag 2021 för 
investeringskostnader föreningen hade 2019. Fördelningen av investeringsbidraget ryms inom 
tillgängliga budgeterade medel. 
 
 

Förslag till beslut 

1.Kungälvs Bågskytteklubb erhåller 36 844 kronor i investeringsstöd 2021. 
 
 

 
Mikael Ahlgren Anders Holm 
Verksamhetschef lokaler och anläggningar Sektorchef samhälle och utveckling 
 
 
Expedieras till:   Kungälvs Bågskytteklubb 
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För kännedom till: Katarina Vallström  
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Tjänsteskrivelse 
 
 
 
 

VERKSAMHETSOMRÅDE LOKALER OCH 
ANLÄGGNINGAR 

 

ADRESS Stadshuset  442 81 Kungälv 

TELEFON 0303-23 80 00 

FAX 0303-190 35 

E-POST kommun@kungalv.se 

HEMSIDA www.kungalv.se 
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Handläggarens namn 
Katarina Vallström  

2021-06-02 

 
 
 
 

Investeringsstöd 2021: Kungälvs orienteringsklubb  (Dnr KS2021/0937-2) 

Sammanfattning 

 Kommunstyrelsen avsätter medel varje år som ska användas till bidrag och stöd till föreningar 
 och frivilligorganisationer. De ekonomiska bidragen stärker den ideella sektorns 
 förutsättningar att erbjuda aktiviteter och verksamheter av god kvalitet med en inriktning som 
 kännetecknas av delaktighet och jämlikt inflytande. Föreningsstöd kan avse aktiviteter och 
 arrangemang men även drift av lokaler eller andra kostnader. Det kommunala föreningsstödet 
 avser endast att täcka en del av föreningens kostnader. 
 

 Idrottsföreningar med egna anläggningar kan ansöka om investeringsstöd. Stödet beviljas i 
 den mån kommunen har finansiella medel kvar att fördela där barn- och ungdomsverksamhet 
 prioriteras. 
 Stödet syftar till att förbättra situationen för de etablerade föreningar som saknar eller har 
 dåliga möjligheter att bedriva sin verksamhet eller som behöver ekonomiskt stöd för att 
 utveckla verksamheten inför den närmaste framtiden. 
 
 Budgeten för 2021 avseende investeringsbidrag är 360 000 kronor.  
 

Kungälvs orienteringsklubb har ansökt om investeringsstöd, för kostnader föreningen hade 
2019. Kungälvs orienteringsklubb har sitt säte i Kungälv och äger en fastighet 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 ansöker om totalt 20 217 kronor. Förvaltningen har av dessa godkänt 19 445 
 kronor som investeringar.  
 
 Förslag till beslut:  
 Kungälvs orienteringsklubb erhåller 19 445 kronor i investeringsstöd 2021.  

 
 

Juridisk bedömning  

 Investeringsbidraget 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,  
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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:  
 Målen i Agenda 2030 handlar om att försöka skapa anständiga och hållbara 
 levnadsförhållanden och levnadsvillkor för alla världens människor. Planerna bidrar 
 till att nå de globala målen, som exempelvis: 
 Mål 1. Ingen fattigdom 
 Mål 3. God hälsa och välbefinnande 
 Mål 4 God utbildning för alla 
 Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
 Mål 10 Minskad ojämlikhet 

Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen 
 

 
Bedömning utifrån politiska styrdokument  
 
Bidraget finns beskrivet i styrdokumentet ”Riktlinjer för föreningsstöd, 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.  

 

Ekonomisk bedömning 

Budget: 360 000 kronor.  
Kungälvs Orienteringsklubb har ansökt om totalt 20 2017 kronor. Av dessa, är 772 kronor inte 
investeringar och föreningen kan därför inte erhålla bidrag för detta.  
Vid fördelning av årets investeringsbidrag erhåller alla föreningar 100 procent av godkänt sökt 
belopp.  
Kungälvs Orienteringsklubb erhåller därmed 19 445 kronor i investeringsbidrag 2021 för 
investeringskostnader föreningen hade 2019. Fördelningen av investeringsbidraget ryms inom 
tillgängliga budgeterade medel. 
 

Förslag till beslut 

1. Kungälvs orienteringsklubb erhåller 19 445 kronor i investeringsstöd 2021. 
 
 

 
Mikael Ahlgren Anders Holm 
Verksamhetschef lokaler och anläggningar Sektorchef samhälle och utveckling 
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Expedieras till:   Kungälvs Orienteringsklubb 

För kännedom till: Katarina Vallström  
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VERKSAMHETSOMRÅDE LOKALER OCH 
ANLÄGGNINGAR 

 

ADRESS Stadshuset  442 81 Kungälv 

TELEFON 0303-23 80 00 

FAX 0303-190 35 

E-POST kommun@kungalv.se 

HEMSIDA www.kungalv.se 
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Handläggarens namn 
Katarina Vallström  

2021-06-02 

 
 
 
 

Investeringsstöd 2021: Romelanda Ungdomsförening (Dnr KS2021/0959-
2) 

Sammanfattning 

 Kommunstyrelsen avsätter medel varje år som ska användas till bidrag och stöd till föreningar 
 och frivilligorganisationer. De ekonomiska bidragen stärker den ideella sektorns 
 förutsättningar att erbjuda aktiviteter och verksamheter av god kvalitet med en inriktning som 
 kännetecknas av delaktighet och jämlikt inflytande. Föreningsstöd kan avse aktiviteter och 
 arrangemang men även drift av lokaler eller andra kostnader. Det kommunala föreningsstödet 
 avser endast att täcka en del av föreningens kostnader. 
 

 Idrottsföreningar med egna anläggningar kan ansöka om investeringsstöd. Stödet beviljas i 
 den mån kommunen har finansiella medel kvar att fördela där barn- och ungdomsverksamhet 
 prioriteras. 
 Stödet syftar till att förbättra situationen för de etablerade föreningar som saknar eller har 
 dåliga möjligheter att bedriva sin verksamhet eller som behöver ekonomiskt stöd för att 
 utveckla verksamheten inför den närmaste framtiden. 
 

 Budgeten för 2021 avseende investeringsbidrag är 360 000 kronor. 
 
Romelanda ungdomsförening har ansökt om investeringsbidrag om totalt 375 678 kronor för 
kostnader som föreningen hade 2019.  
 
Förslag till beslut: 
Romelanda ungdomsförening erhåller 0 kronor i investeringsstöd 2021. 
 

Juridisk bedömning  

 Investeringsbidraget 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.   
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 Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
 Mål 10 Minskad ojämlikhet 

Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen 
 

 
Bedömning utifrån politiska styrdokument  
Bidraget finns beskrivet i styrdokumentet ”Riktlinjer för föreningsstöd, 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.  

 
 

Ekonomisk bedömning 

RUF har ansökt om investeringsbidrag för att täcka driftkostnader, vilket gör att de inte är 
berättigade till detta bidrag. 
 
 

Förslag till beslut 

1. Romelanda ungdomsförening erhåller 0 kronor i investeringsstöd 2021. 
 
 

 
Mikael Ahlgren Anders Holm 
Verksamhetschef lokaler och anläggningar Sektorchef samhälle och utveckling  
 
 
Expedieras till:   Romelanda Ungdomsförening 

För kännedom till: Katarina Vallström  
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Handläggarens namn 
Nina Silfverblad  

2021-06-02 

 
 
 
 

Systematiskt kvalitetsarbete sektor skola 20/21, fokus förskola (Dnr 
KS2021/0925-1) 

Sammanfattning 

Skollagen ställer krav på att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla 
utbildningen. I Kungälvs kommun följs kvaliteten i verksamheten upp med utgångspunkt i 
läroplanernas övergripande mål och riktlinjer. Aktuell rapport fokuserar på kvaliteten i förskola 
och pedagogisk omsorg. Rapporten skickas ut till ledamöterna, och informationen antecknas i 
protokollet. 

Juridisk bedömning  

Enligt skollagen kap 4 § 3 ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå 
systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.  
 
Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och 
skolenheter systematiskt och kontinuerligt ska följa upp verksamheten, analysera resultaten i 
förhållande till de nationella målen och utifrån det planera och utveckla utbildningen. Arbetet 
ska bedrivas strukturerat och uthålligt med fokus på en långsiktig utveckling. 

Bakgrund 

Skollagen 4 kap. 3 § fastslår att: ”Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå 
systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.” Syftet med kravet 
på systematiskt kvalitetsarbete är att säkerställa verksamhetens kvalitet och likvärdighet med 
utgångspunkt i skollag, läroplan och andra skolförfattningar. 

Verksamhetens bedömning 

 
Ingen bedömning aktuell utöver rapportens innehåll. 
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål 
Uppföljningsrapporterna av de nationella målen är tänkt att ligga till grund för huvudmannens 
prioriteringar och målformuleringar för skolväsendet i Kungälv.  
 
Aktuell rapport har fokus på förskolan och pedagogisk omsorgs arbete med 
demokratiuppdrag, lärmiljöer och arbete med språkutveckling innefattar områden som är 
viktiga underlag för kommunfullmäktiges mål: att ge goda förutsättningar för ett livslångt 
lärande. 
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Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030  

Det globala målet – god utbildning för alla – ska säkerställa en inkluderande och likvärdig 
utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. Förskolan  i Kungälv har ett 
uppdrag att säkerställa att alla barn har en likvärdig utbildning och det kompensatoriska 
uppdraget blir viktigt för att utjämna olikheter. 
 
Bedömning utifrån politiska styrdokument  
Förskolans kvalitetsrapport har koppling till Kommunstyrelsens resultatmål ”Alla barn och 
elever vistas i en trygg och säker pedagogisk miljö” samt ”Alla förskolebarn är efter avslutad 
förskola väl förberedda att börja skola”.  
 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv  

Verksamhetens kvalitetsrapport redogör på en övergripande nivå kvaliteten i förskola och 
skola. Åtgärderna som föreslås påverkar medborgare i stor grad som går i kommunens 
verksamhet.  
 

Ekonomisk bedömning 

Ingen bedömning aktuell utöver rapportens innehåll. 

Förslag till beslut 

Informationen antecknas till protokollet 
 

 
Dennis Reinhold Monica Carhult Karlsson 
Sektorchef Verksamhetschef 
 
 
Expedieras till:   Dennis Reinhold, Monica Carhult Karlsson 

För kännedom till:  
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Förskola och pedagogisk omsorg 

”Barnen i Kungälvs kommuns förskolor får ta del av en lek- och lustfylld 

utbildning som vilar på demokratiska värden. Vi utmanar barnen och 

lägger grunden till ett livslångt lärande i en trygg och stimulerande miljö. En 

förskola där alla har rätt att bli sitt bästa jag1”. 

 

 

Kvalitén i förskolan följs upp utifrån målen i förskolans läroplan (Lpfö18). Det finns inga fastställda 

normer eller mål för vad varje barn ska kunna vid en given ålder. Detta speglar dels den kunskapssyn som 

finns i svensk förskola, men har även att göra med att förskolan inte är obligatorisk – barn kan börja i 

förskolan vid olika åldrar, delta i olika omfattning eller inte delta alls. Målen i förskolan är strävansmål och 

när man mäter och utvärderar kvaliteten i förskolan utgår man från verksamhetens kvalitet och hur den 

tillgodoser barnens utveckling och lärande.  

Under året har SKR tagit fram öppna jämförelser för förskolan med identifierade nyckeltal för att bättre 

jämföra kvalitet i förskolan mellan kommuner. I rapporten framgår att deltagande i förskola generellt har 

en positiv effekt på individers fortsatta kunskapsresultat och livsvillkor2. I Kungälv är 82 % av barnen i 

ålder 1-6 år inskrivna i förskolan oavsett regi vilket är lägre än rikssnittet på 85%. Kungälv sticker ut 

jämfört med riket med ett högre andel inskrivna barn i pedagogisk omsorg. År 2020 var andelen inskrivna 

barn 6,8 % jämfört med rikets 1,7%.  

Under våren har en vårdnadshavarenkät genomförts av Göteborgsregionen där svarsfrekvensen i Kungälv 

var 63 % för samtliga svarande oavsett om man har barn på kommunal eller fristående förskola.  

 

Uppföljning av föregående års insatser på huvudmannanivå 

 Reviderad läroplan Lpfö 18 

Arbetet med att implementera den reviderade läroplanen pågår och är nu snart inne i sitt slutskede. Aktuell 

rapport följer upp termin 3:s fokusområden. 

Arbetet leds av lärledare som leder lärgrupper på samtliga enheter. Målet är att all personal ska ha förståelse 

för och kunskap om läroplanen i sin helhet, samt att arbetslaget har en samsyn om utbildningens mål. 

Implementeringen har fått ett stort genomslag på samtliga förskolor och har lett till högre förståelsenivå 

av förskolans pedagogiska uppdrag.  

 

                                                 

1 Vision och mål i förskolan i Kungälv 

2 Förskola 2020, Öppna jämförelser 

Termin 1 (ht 19) utbildning, undervisning, lärmiljö, omsorg, utveckling och lärande, leken 

Termin 2 (vt 20) Ansvar och roller, inflytande, delaktighet, stöd, stimulans, samverkan 

Termin 3 (ht 20) Hållbar utveckling, kulturell mångfald, jämställdhet, könsmönster, könstillhörighet, 
digital kompetens 

Termin 4 (vt 21) Språk, kommunikation och samspel, matematik, naturvetenskap och teknik, 
skapande, kropp, hälsa och integritet 
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 En utbildningsinsats för att höja all personals kompetens och förståelse i syfte att kunna möta 

alla barns behov. 

Är genomförd genom fortsatt arbete med tecken för alternativ och kompletterande kommunikation 

(TAKK) och bildstöd.  

 Fortsatt arbete med digitaliseringen för att utveckla undervisningen i förskolan och familjedaghem.  

Verksamheten har haft ett stort fokus på digitalisering under året. Ett arbete som kommer presenteras 

senare i rapporten utifrån läroplansmålet digital kompetens. 

 Fokus på förskollärarens pedagogiska ansvar genom att exempelvis skapa nätverk mellan enheter.   

På grund av pandemi har man inte kunnat genomföra aktuell åtgärd.  

 

Vårdnadshavarenkät 2021 

I årets vårdnadshavarenkät blev svarsfrekvensen 63 procent, vilket är en ökning med åtta procentandelar 

jämfört med föregående år. I jämfört med Göteborgsregionen är kommunens vårdnadshavare mycket 

nöjda med verksamheten. Tätt efter Lerum och Härryda. 

Förra året 2020, reviderades den tidigare vårdnadshavarenkäten med nya frågor och fick ett nytt svarsindex 

med en femgradig skala (1-5). Det går därför bara att jämföra årets siffror med föregående år.  

I tabellen nedan finns jämförelse per frågeområde där det går att utläsa att vårdnadshavare i Kungälv 

skattar frågorna högre inom förskola och pedagogisk omsorg jämfört med Göteborgsregionen (GR). 

Kommunens resultat inom normer och värden, värdegrund och uppdrag och omsorg, utveckling och 

lärande är högre jämfört med föregående år. Områdena ”Förskola och hem” samt ”Helhetsomdömet” har 

sjunkit jämfört med föregående år. En trolig förklaring är att förskolornas samarbete med hemmen har 

sett annorlunda ut under året då det pågått en pandemi vilket också har haft en negativ påverkan på 

helhetsomdömet. I förskolan är man van att ha en nära och daglig kontakt med vårdnadshavare när de 

hämtar och lämnar sina barn. Under året då det varit strikta restriktioner att man enbart får lämna barnen 

utomhus med avstånd mellan vuxna och kommunikationen med hemmen har främst skett via Unikum. 
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Diagrammet nedan visar de tre frågor där vårdnadshavare har svarat mest positivt – som alltså har en hög 

andel som svarat 4 eller 5.  

 

 

Diagrammet nedan visar de tre frågor där vårdnadshavare har svarat mest negativt – som alltså har en 

hög andel som svarat 1 eller 2. 

 

 

 

Trygghet, normer och värden 

Grunden för en trygg och säker förskola är en hälsofrämjande miljö med tydlig värdegrund och tillitsfulla 

relationer. Det främjande värdegrundsarbetet pågår kontinuerligt. För att det ska ge resultat krävs tydligt 

uppsatta mål och långsiktighet.  

Under året har en dialog gällande värdegrundsfrågor pågått i rektorsgruppen och det konstaterades att 

vissa förtydliganden i förskolornas planer mot diskriminering och kränkande behandling behövde göras. 

En arbetsgrupp bestående av rektorer och utvecklingsledare tog fram en gemensam mall för ”Plan mot 

diskriminering och kränkande behandling”. I planen ingår att kartlägga den aktuella barngruppen där man 

tittar på platser, situationer eller andra delar i verksamheten där barn känner sig otrygga, attityder/stämning 

i barngruppen, barnens trygghet och trivsel, lekmönster osv. Utifrån kartläggningen planerar sedan 

förskolan det pedagogiska arbetet för gruppens utveckling och lärande. Att använda en gemensam mall 

för samtliga förskolor säkerställer att samtliga förskolors planer innehåller adekvat information och att 

vårdnadshavare kommer att känna igen strukturen oavsett vilken förskola barnen går på.  

Vid en jämförelse med föregående års vårdnadshavarenkät går det att utläsa något färre positiva svar kring 

frågor om barnen ges lika möjligheter att utvecklas och barnens möjlighet att bearbeta konflikter, 

kompromissa och respektera varandra. Vid en jämförelse på enhetsnivå har 19 av 29 förskolor/pedagogisk 
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Delaktighet och inflytande 

Enligt läroplanen har barn rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva 

på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planering av utbildningen. 

Det finns i dagsläget inte någon kommungemensam modell för att få barnens egen bild av sin undervisning 

och inflytande i förskolan. Några rektorer beskriver att pedagoger tycker att det är svårt att anpassa 

undervisningen för att öka barnens delaktighet då många av barngrupperna är åldersintegrerade 1–5 år. 

Dock arbetar de flesta förskolor med att dela in barngrupperna i olika konstellationer under dagen för att 

på så sätt anpassa undervisningen till aktuell målgrupp. Det är viktigt att reflektera över vad som ska vara 

tillgängligt och för vem och hur den osynliga miljön ser ut det vill säga hur erbjuds material och lekar och 

hur ser förhållningssättet ut mellan pedagoger och barn? Enligt Sven Persson, seniorprofessor vid Malmö 

universitet, är pedagogernas relationella kompetens en viktig komponent för att skapa en likvärdig förskola 

och kvaliteten i förskolan avgörs i det konkreta mötet med barnet. Sven beskriver att när 

förskolepersonalen betonar delaktighet, inflytande, kommunikation och engagemang så kan barnen 

utveckla uppfattningar om sig själva som delaktiga, engagerade och dugliga.  

Vid varje höstterminsstart kartlägger man barngrupperna i förskolan och pedagogerna planerar 

utbildningen sedan utifrån barngruppens behov och förutsättningar.  I kartläggningen ingår även att fånga 

upp gruppens intressen vilket sedan blir en viktig del i den planerade undervisningen. Man är lyhörd för 

barnens intressen och idéer och man samtalar med barnen om lek och lärmiljö vilket gör dem till viss del 

delaktiga i utformningen av undervisningen.  

 

Språk och kulturer 

Förskolans språkutvecklande arbetssätt är viktigt för alla barn, oavsett om de kommer från svensktalande 

eller icke svensktalande familjer. Men störst betydelse har det för barn som har ett annat modersmål än 

svenska. För en del av de barn som växer upp med två eller flera språk är förskolan den enda plats där de 

har möjlighet att lära sig svenska. Att förskolan förmår ge dessa barn en god språklig start är viktigt för 

barnens framtida lärande4. 

När barnen börjar sin introduktion på förskolan kartlägger pedagoger tillsammans med vårdnadshavare 

vad barnen har för modersmål/nationella minoritetsspråk och vilka traditioner som är viktiga för barnen 

att väva in i förskolan. Pedagogerna uppmanar vårdnadshavarna att fortsätta att prata modersmålet i 

hemmet då det gynnar språkutvecklingen och man uppmärksammar olika länders traditioner och språk 

genom bland annat mångkulturella almanackor. Samtliga förskolor använder pedagogiska verktyg som 

UGGLO5 där man kan bland annat läsa tvillingböcker på svenska som finns översatta på andra språk. En 

rektor beskriver att UGGLO har väckt läslust hos barn med annat modersmål än svenska och bidragit till 

en bättre språkutveckling och en jämlik förskola.  

Samtliga förskolor använder sig i olika utsträckning av tecken för alternativ och kompletterande 

kommunikation (TAKK) för att gynna barnens språkutveckling.  

Tidigare huvudmannarapporter har belyst problematiken att kommunicera förskolan och skolans uppdrag 

med nyanlända vårdnadshavare med begränsade kunskaper i svenska. Problematiken är nationell och det 

                                                 

4 Förskola för alla barn – för bättre språkutveckling i svenska SOU 2020:67 

5 www.ugglo.se 
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finns studier som beskriver vikten av att förskolan utvecklar ett interkulturellt förhållningssätt där familjens 

erfarenheter och engagemang tas tillvara. En viktig resurs i det arbetet är flerspråkig personal6. På de 

förskolor i Kungälv där det arbetar flerspråkig personal använder man dem för att gynna barnen i sin 

språkutveckling men också i det trygghetsskapande arbetet mellan förskola och familj. Ett arbete som ger 

goda resultat. 

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för barnens förståelse för olika språk och kulturer, inklusive 

de nationella minoriteternas språk och kulturer. Av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och 

minoritetsspråk framgår att de nationella minoriteterna är judar, romer, samer, sverigefinnar och 

tornedalingar. Samerna är även ett urfolk. Av språklagen (2009:600) framgår att de nationella 

minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska (Lpfö18). Barn som tillhör de 

nationella minoriteterna ska stödjas i sin språkutveckling i sitt nationella minoritetsspråk och främjas i sin 

utveckling av en kulturell identitet. Förskolans arbete med minoritetsspråken arbetas med på samma sätt 

som alla andra modersmål. De förskolor som inte har barn med annan nationalitet i svenska 

uppmärksammar inte minoritetsspråken och deras olika kulturer. Detta är ett utvecklingsområde för 

förskolan. 

 

Lärmiljöer 

Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden samt 
stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation (Lpfö 18). I förra årets rapport beskrevs arbetet 
med utveckling av lärmiljöer som ett prioriterat område på många förskolor för att skapa förbättrade 
förutsättningar för barns lärande. I år har rektorerna fått problematisera kring lärmiljön och om den är 
anpassat till alla barns behov och om inne- och utemiljön kompletterar varandra på ett bra sätt.  

Majoriteten av kommunens förskolor har åldersintegrerade barngrupper vilket skapar utmaningar att 
tillgängliggöra miljön för alla barn. Inne använder man mer pedagogiskt material än utomhus och material 
för allas intressen erbjuds. Dock beskriver flera rektorer att man har material och leksaker undanstoppade 
eller på en hög höjd för att de yngre barnen inte ska skada sig vilket innebär att miljön inte fullt ut är 
anpassad till alla barns behov. Innemiljöerna ändras flera gånger på ett läsår, ofta tillsammans med barnen 
och anpassas i möjligaste mån till barngruppens behov och den undervisning som pågår. Det finns 
utmaningar med att anpassa lärmiljöerna på vissa av kommunens förskolor. På några enheter är det svårt 
att hitta platser för barn som är i behov en lugnare miljö med mindre intryck och färre kontakter med 
andra barn och vuxna och på några enheter bidrar lokalernas utformning till att det är svårt att få en 
överblick över aktiviteter som pågår och pedagogerna får vara i ständig rörelse. Många pedagoger arbetar 
med att anpassa sina lärmiljöer med hjälp av tydliggörande pedagogik, som bland annat innehåller TAKK 
och bildstöd. Bildstöd hjälper till att tydliggöra för barnen vad som kommer att ske under dagen och vem 
som kommer att vara med, var saker finns, hur man ska göra aktiviteter och i vilken ordning man gör dem.  

Utemiljön på förskolorna skiljer sig en del åt mellan enheterna. Många rektorer beskriver en utemiljö som 
är eftersatta när det gäller upprustning av miljön och material och bidrar inte till en god lärmiljö. De 
förskolor som har tillgång till ett naturområde/skog beskriver det som den bästa utemiljön för barnen där 
leken kan vara kreativ och utmanade. Barn med särskilda behov gynnas av grovmotoriska utmaningar och 
aktiviteter vilket en kuperad terräng bidrar till. Förskolans utemiljöer besöks ofta av andra 
kommuninvånare när förskolan är stängd vilket gör det svårt för förskolan att skapa samma typ av 

                                                 

6 SOU 2020:67 
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pedagogiska miljöer som man kan göra inomhus eftersom man måste plocka in allt material i slutet av 
dagen.  

I vårdnadshavarenkäten så har frågan om barnens utemiljöer är inspirerande och inbjudande fått flest 
negativa svar. Kommunens resultat ligger något över GR och innemiljöerna har skattats högre i Kungälv 
2021. Vid en jämförelse av vårdnadshavarnas svar och personalens självskattning är vårdnadshavarna mer 
nöjda med förskolans inne- och utemiljöer än vad personalen är.  

 

Utifrån rektorernas rapporter är det svårt att dra en slutsats att inne- och utemiljön kompletterar varandra 
på samtliga enheter. Med komplettering menas i denna rapport att man ska kunna bedriva liknande 
pedagogisk verksamhet både inne och ute och att miljöerna utvecklar och stimulerar undervisningen. I 
dagsläget bedrivs undervisning främst inomhus medan den fria leken är mer vanlig utomhus.  

Det pågår ett arbete tillsammans med Sektor samhälle och utveckling för att upprusta och prioritera 
förskolornas utemiljöer. Rektorerna efterfrågar utemiljöer som är mer anpassade förskolans pedagogiska 
uppdrag och målgrupp. Något som är viktigt att ta i beaktning i det framtida arbetet.   

Digitalisering 

Utbildningen i förskolan ska ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att 

ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen. Barnen ska ges 

möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att de på sikt ska 

kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. 

I förskolan/pedagogisk omsorg genomförs i dagsläget flera olika insatser som rör digitalisering.  

Verksamhetsutvecklare träffar kontinuerligt rektorsgruppen i insatsen; Leda digitalisering. Där blandas 

fortbildning kring digitala tjänster som rektorer kan nyttja för att effektivisera sitt eget arbete och öka sin 

adekvata digitala kompetens, med diskussioner och beslut rörande hur verksamheten ska arbeta framåt 

med digitaliseringen. Det har även genomförts LIKA-ledare-skattning7 på alla enheter där man identifierat 

utvecklingsområden. Utifrån skattningen har en verksamhetsspecifik och enhetsspecifika handlingsplaner 

arbetats fram. På samtliga enheter finns en eller flera digitala lärspridare, DLS:er som tillsammans med 

rektor ska leda och utveckla det digitala arbetet. 

De utmaningar som förskolan står inför idag när det gäller digitalisering är bland annat att säkerställa att 

alla pedagoger har rätt adekvat kompetens för att skapa förutsättningar att kunna använda materialet mer 

                                                 

7 IT-tempen på förskola och skola 
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inflytande över sin utbildning är ett arbete som flertalet rektorer beskriver som ett utvecklingsområde på 

sina enheter. På huvudmannanivå har identifierats att verksamheterna behöver synliggöra barnens egen 

reflektion av förskolans utbildning och utveckling för att höja kvaliteten. 

Arbetet med nationella minoritetsspråken är något som behöver utvecklas vidare på samtliga förskolor 

och pedagogisk omsorg för att följa läroplanens intentioner. Kommunens beslutade Program för 

nationella minoriteter och minoritetsspråk behöver brytas ned och aktualiseras för förskolan och det vore 

fördelaktigt om samtliga förskolor hade en gemensam mall vid inskrivningssamtalen så inte frågan om 

annan kulturtillhörighet eller språk glöms av. 

Förskolans fysiska lärmiljöer är ett utvecklingsområde där samarbetet med Sektor samhälle och utveckling 

är en nödvändighet för att komma vidare i arbetet med att skapa kvalitativa lärmiljöer. Utemiljön på en 

förskola är lika viktig som innemiljön ur ett pedagogiskt perspektiv och tillskillnad från grundskolan så är 

utevistelsen inte främst en tid för rast mellan undervisningen utan är en del av undervisningens utformning.  

 

Så här går vi vidare 

 En kommungemensam modell för att få barnets perspektiv på utbildningen behöver arbetas fram. 

 Dialog om förskolans enhetsorganisation utifrån bland annat förskolans lärmiljö, gruppindelning 

av barn och rektors förutsättningar som pedagogisk ledare. 

 Fortsatt arbete att arbeta fram ett stödmaterial tillsammans med barnhälsan för tidiga insatser. 

 Analys av enskilda förskolor förutsättningar för att skapa en mer likvärdig förskola i Kungälv. 

 Arbetet med nationella minoritetsspråken är något som behöver utvecklas vidare på samtliga 

förskolor och pedagogisk omsorg för att följa läroplanens intentioner. 
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Fastställande av start- och sluttider för läsårstider 2022/2023 (Dnr 
KS2021/0901-1) 

Sammanfattning 

Utskottet för bildning och lärande beslutar årligen om läsårstider i 
förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan. 
 

Sektor bildning och lärande föreslår att Utskottet för Bildning och lärande fastställer 
läsåret 2022/2023 års start- och sluttider enligt verksamhetens förslag till beslut. 

 
Hösttermin 2022: den 22 augusti – den 22 december.  

 
Vårtermin 2023: den 10 januari – den 13 juni. 

 

Juridisk bedömning  

Lagstiftningen som reglerar läsårstiderna är skollagen (2010:800), skolförordningen (2011:185 
och gymnasieförordningen (2021:2039).  
 

7 kap. 17 § skollagen anger att de obligatoriska verksamheterna får högst  omfatta 
190 dagar per läsår. 
 

3 kap. 2–3 §§ skolförordningen och 3 kap. 1–2 §§ gymnasieförordningen  anger 
att läsåret minst ska ha 178 skoldagar. 
 
Förordningarna anger att läsåret ska börja i augusti och 2 kap. 2 § 
gymnasieförordningen anger att läsåret senast ska sluta i juni. 3 kap. 3 § 
skolförordningar anger att läsåret ska sluta i juni. Förordningarna anger att det är 
huvudman som beslutar om läsårets start- och sluttid. 
 

Utöver detta anger gymnasieförordningen att läsåret ska omfatta 40 veckor. 
 

Bakgrund 

Utskottet för bildning och lärande beslutar årligen om start- och sluttider för 
läsårstider i grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan enligt F1 i kommunstyrelsens      delegeringsordning fastställd 
2020-12-16. 



25 Fastställande av start- och sluttider för läsårstider 2022/2023 - KS2021/0901-1 Fastställande av start- och sluttider för läsårstider 2022/2023 : Fastställande av start- och sluttider för läsårstider 2022/2023

 
 
 

 
 

2(3) 

 
Verksamheten beslutar inom läsårsramarna om antal undervisningsdagar, lovdagar och 
studiedagar i samråd med sektorns samverkansgrupp.  

Verksamhetens bedömning 

Förslaget har utformats för att följa de lagkrav som finns i skolförordningen och 
gymnasieförordningen. Verksamheten har tagit hänsyn till Västtrafik tidstabellsskiften 
 
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål 
 
Läsårstiderna är kopplade till kommunfullmäktiges strategiska mål 1: Att ge goda 
förutsättningar för livslångt lärande. Läsårstiderna anger ramarna för när den kommunala 
utbildningen ska bedrivas. 
 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030  

Inte relevant då det inte finns några styrande dokument med direkt relevans för ärendet. 
 

Bedömning utifrån politiska styrdokument  
 
Inte relevant då det inte finns några styrande dokument med direkt relevans för ärendet. 
 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv  

Fastställandet av läsårstider är ett beslut som påverkar en stor grupp medborgare och brukare. 
Elever och anhöriga påverkas av hur läsårstiderna fastställs. Läsårstiderna fastställer när barnen 
ska vara i skolan. För att ge kontinuitet har Sektor bildning och lärande även tagit hänsyn till 
tidigare års läsårstider. 

 

Ekonomisk bedömning 

Sektor Bildning och Lärande har vid utformandet av förslaget av läsårstider 2022/2023 
beaktat Västtrafiks planeringskalender.  

Vid avsteg från Västtrafiks scheman behöver beställningstrafik bekostas av kommunen. 
Förslaget som presenteras av verksamheten i tjänsteskrivelsen är inte förenat med en 
kostnad. 
 

Förslag till beslut 

 Verksamhetens förslag till beslut antas enligt följande:  
 
 Höstterminen 2022: 20220822–20221222 
 Vårterminen 2023: 20230110–20230613 
 
 

 
 
Dennis Reinhold 
Sektorchef 
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Expedieras till:    

För kännedom till:  
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Utdelning gymnasieskolans samfond läsåret 2021/2022 (Dnr 
KS2021/0482–3) 

Sammanfattning 

Utskottet för Bildning och lärande har varje år möjlighet att dela ut 35 000 kronor ur Stiftelsen 
Skolans samfond för gymnasiet i Kungälvs kommun. Inför årets utdelning har två ansökningar 
för totalt 32 999 kronor inkommit till kommunen. Verksamheten föreslår att ansökan gällande 
studieresa till Stockholm med slotts- och riksdagsbesök från Trekungagymnasiet beviljas i sin 
helhet och att ansökan för köp av dator samt nya glasögon avslås. Ansökningen som beviljas 
ger förutsättningar för aktivitet och lärande med kulturell förståelse via nya upplevelser i social 
gemenskap. Ansökningen som avslås bedöms däremot inte stämma överens med fondens 
stadgar. Verksamheten föreslår också att Trekungagymnasiet som beviljas bidrag från 
samfonden ska inkomma med en redovisning hur bidraget använts senast den 30 juni 2022.    

 

Juridisk bedömning  

Av Kommunstyrelsens delegationsordning punkt B 21 ”Utdelning av kommunala stipendier 
och kulturpris” framkommer att Utskottet för bildning och lärande beslutar om fördelningen 
av fondens medel. Av stadgarna för gymnasieskolans samfond framgår också att 
Bildningsutskottet ansvarar fördelning av medlen. Eftersom tidigare namnbyte från 
Bildningsutskottet till Utskottet för Bildning och lärande inte rör sig om någon annan 
organisation behöver kommunen inte ansöka om förändringar av stadgarna. 

 

Bakgrund 

Stiftelsen Skolans samfond för gymnasiet i Kungälvs kommun är en sammanslagning av ett 
flertal fonder. Fonden har varje år möjlighet att dela ut 35 000 kronor. Av stadgarna framgår 
att medel kan ges till förmån för eleverna vid gymnasiet i kommunen, företrädesvis för:  
o belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller berömvärd flit,  
o belöning till elev som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid 
skolan eller åt  
o gymnastik eller idrott,  
o stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av gymnasieskolan,  
o hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands,  
o studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för 
eleverna  
o gemensamt ändamål,  
o förvärv av material eller andra saker 
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Utdelning av medel från fonden har tidigare skett i samband med studenten som belöning och 
uppmuntran för goda studieresultat samt god kamratanda till vissa elever. För att medlen 
skulle gå till en bredare grupp gymnasieelever och fler ändamål beslutade Utskottet för 
bildning och lärande 2019-10-16 (§ 136/2019) att ett ansökningsförande skulle införas för 
gymnasieskolans samfond. Information om ansökan avseende läsåret 2021/2022 har 
publicerats på Kungälvs kommuns hemsida. Av informationen framgår bland annat att sista 
ansökningsdag var 15 april 2021. 

 

Verksamhetens bedömning 

Inför läsåret 2021/2022 har två ansökningar inkommit till kommunen för totalt 32 999 kronor. 
 
Verksamheten föreslår att 20 000 kronor delas ut i bidrag för studieresa till Stockholm med 
slotts- och riksdagsbesök i enlighet med ansökan från Trekungagymnasiet. Kostnader berör 
tågresa tur och retur, boende med en övernattning samt mat för 7 stycken. Elever från 
gymnasiesärskolan kommer att jobba mycket under höst och vår med valet 2022 samt 
kungahusets historia. Förutsättningar skulle kunna skapas för att avsluta arbetet på plats i 
Stockholm med tillhörande upplevelse. Meningen är att eleverna ska vara delaktiga i 
reseplaneringen och bland annat samarbete och kompromisser ingår. Ansökan gällande 
studieresa bedöms vara i linje med fondens stadgar till förmån för eleverna vid gymnasiet i 
kommunen utifrån bland annat just studieresa med studiebesök, kulturell verksamhet samt för 
gemensamt ändamål. Att avsluta och konkretisera ett skolarbete med en studieresa kan också 
betraktas som belöning eller uppmuntran åt elever som visat berömvärd flit. Förutsättningar 
skapas för aktivitet och lärande med kulturell förståelse via nya upplevelser i social gemenskap. 
 
Verksamheten föreslår däremot att ansökan från elev gällande köp av dator för jobb och 
studier samt nya glasögon till ett belopp av 12 999 kronor avslås. Ansökan bedöms inte 
stämma överens med fondens stadgar. Visserligen skulle det vara till förmån för elev vid 
gymnasiet i kommunen, men ändamålen bedöms inte ligga inom ramen för fondens stadgar. 
Tydlig koppling till skolverksamhet saknas och en dator tillhandahålls dessutom varje elev 
under studietiden på kommunens gymnasieskola.   
 
Utifrån fondens stadgar föreslås sammanfattningsvis att ansökan från Trekungagymnasiet för 
studieresa beviljas och att ansökan från elev avseende köp av dator för jobb och studier samt 
kostnader för glasögon avslås. 

 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål 

Ärendet med dess tjänsteskrivelse har koppling till kommunfullmäktiges strategiska mål 1, att 
ge goda förutsättningar för livslångt lärande. Utdelning av fondens medel kommer elever på 
gymnasieskolan till del och kan ge förutsättningar för lärande. Beröringspunkter kan också 
finnas utifrån det strategiska målet 4, att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i rikt och 
aktivt kulturliv. Kommunstyrelsens resultatmål förtydligar också att bland annat fler barn och 
unga ska delta i ett rikt och varierat kultur-och fritidsliv. Fonden kan främja möjligheter till 
såväl bildning som aktivitet och kulturupplevelser.   

 
Kommunfullmäktiges strategiska mål 5, att medborgare och näringsliv ska känna ökat 
förtroende för kommunen kan också påverkas. Att medel fördelas i enlighet med fondens 
stadgar skulle kunna ge ökat förtroende för kommunen. 
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Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 

Agenda 2030 med globala mål för hållbar utveckling har koppling till ärendet utifrån mål 4, 
god utbildning för alla, att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och 
främja livslångt lärande för alla. Delmål 4.1 om att alla flickor och pojkar fullbordar avgiftsfri 
och likvärdig grundskole-och gymnasieutbildning av god kvalitet som leder till relevanta och 
ändamålsenliga kunskaper berörs också.  
 
Tilldelningen av fondmedel kan bidra till en ökad möjlighet samt uppmuntra elever, såväl 
flickor som pojkar till att fullborda gymnasieutbildning med god kvalitet.  

 

Bedömning utifrån politiska styrdokument 

Det finns ingen direkt koppling till politiska styrdokument. 
 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv  

Utifrån ett medborgar- och barnperspektiv kan medlen komma gymnasieelever till del. Medel 
kan även fördelas till olika ändamål utifrån inkomna ansökningar.   

 

Ekonomisk bedömning 

Kommunen ansökte 2011 om permutation för fonden, vilket beviljades av Kammarkollegiet. 
Ansökan om permutation innebär att fonden på sikt inte kommer att ha några medel kvar att 
fördela. Kommunfullmäktige beslutade 2013-04-10 (KS2011/2456–16) att den årliga 
utdelningen för gymnasieskolans samfond är 35 000 kronor.  

 

Förslag till beslut 

1. Följande ansökning till Stiftelsen Skolans samfond för gymnasiet i Kungälvs 
kommun beviljas: 

o Studieresa till Stockholm med slotts- och riksdagsbesök för elever inom 
gymnasiesärskolan på Trekungagymnasiet, 20 000 kronor.  

 
2. Följande ansökning till Stiftelsen Skolans samfond för gymnasiet i Kungälvs 

kommun avslås. Ansökan bedöms inte stämma överens med fondens stadgar. 
o Köp av dator för jobb och studier samt kostnader för glasögon till elev, 
12 999 kronor.  

 
3. Trekungagymnasiet som beviljas bidrag från Stiftelsen Skolans samfond för 

gymnasiet i Kungälvs kommun ska senast den 30 juni 2022 inkomma med en 
redovisning av hur bidraget använts. 

 
 

 
Dennis Reinhold Amela Filipovic 
Sektorchef Verksamhetschef 
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Expedieras till:     
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Stadgar för Stiftelsen Skolans samfond för gymnasiet i Kungälvs kommun, 

org nr 853301-1584 
 
1 § Fondens benämning är Stiftelsen Skolans samfond för gymnasiet i Kungälvs kommun. 
Fonden har bildats genom sammanläggning av 30% av behållningen i Samfond nr 1 Skolstyrelsens fond i 
Kungälvs kommun (bildad genom Kammarkollegiets beslut 1974-05-31 genom sammanläggning av David 
Anderssons donationsfond, Josefina Ingelmans minnesfond, Kungälvs Fruntimmersförenings syskolas 
fond, Bohus fästnings uppfostringsfond, Kungälvs Pedagogis Materialkassas fond, Lärarnas 
donationsfond, Fattiga skolbarns donationsfond, Läroverksfonden, Högre Folkskolans bokkassa, Elias 
Olssons i Örebro fond, Hålta skolhusfond, Elam Augustssons fond, Aron Rydbergs premiefond, Rektor 
R Kjellmans premiefond, Lektor Folke Lundbergs minnesfond) och R Kjellmans premiefond till O 
Kjellmans minne. 
 
2 § Upphävs enligt Kammarkollegiets beslut 2012-05-15, Dnr 9.2-6178-11. 
 
3 § Stiftelsens medel användes enligt beslut av Bildningsutskottet till förmån för eleverna vid gymnasiet i 
kommunen, företrädesvis för: 

• belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller berömvärd flit, 
• belöning till elev som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan 

eller åt 
• gymnastik eller idrott, 
• stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av gymnasieskolan, 
• hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands, 
• studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för 

eleverna 
• gemensamt ändamål, 
• förvärv av material eller andra saker, 

dock bör hänsyn till föreskrifterna i urkunderna för de i fonden ingående donationerna tas i den 
utsträckning som finnes lämpligt.  
 
Stiftelsens medel får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel. 
 
Paragrafen är ändrad enligt Kammarkollegiets beslut 2012-05-15, Dnr 9.2-6178-11. 
 
4 § För samfonden upplägges donationsbok innehållande förteckning över de donationsfonder som ingår i 
samfonden och för fonden antagna stadgar. 
 
5 § Varje år vid medelsutdelning eller eljest skall på lämpligt sätt bekantgöras vilka donationsfonder som 
ingår i samfonden. 
 
6 § Fonden har sitt säte i Kungälvs kommun, Göteborgs och Bohus län. 
 
7 § Fondmedlen handhas av ekonomikontoret i Kungälvs kommun. 
 
8 § Fondens räkenskaper granskas av de kommunvalda revisorerna. 
 
Stadgarna reviderade enligt beslut i Kammarkollegiet 2012-05-15 Dnr KS 2011/2456  
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Utdelning grundskolans samfond läsåret 2021/2022 (Dnr KS2021/0286–3) 

Sammanfattning 

Utskottet för Bildning och lärande har varje år möjlighet att dela ut 40 000 kronor ur Stiftelsen 
Skolans samfond för grundskolan i Kungälvs kommun. Inför årets utdelning har två 
ansökningar för totalt 29 550 kronor inkommit till kommunen. Verksamheten föreslår att 
ansökan gällande cyklar för fritidshemmens yngsta barn på Diserödsskolan beviljas i sin helhet 
och att ansökan för köp av dator samt kostnader kopplat till körkort avslås. Ansökningen som 
beviljas ger förutsättningar för aktivitet och lärande. Ansökan som avslås bedöms däremot inte 
stämma överens med fondens stadgar. Verksamheten föreslår också att Diserödsskolan som 
beviljas bidrag från samfonden ska inkomma med en redovisning hur bidraget använts senast 
den 30 juni 2022. 

 

Juridisk bedömning  

Av Kommunstyrelsens delegeringsordning punkt B 21 ”Utdelning av kommunala stipendier 
och kulturpris” framkommer att Utskottet för bildning och lärande beslutar om fördelning av 
fondens medel. Av stadgarna för grundskolans samfond framgår också att Bildningsutskottet 
ansvarar för fördelning av medlen. Eftersom tidigare namnbyte från Bildningsutskottet till 
Utskottet för Bildning och lärande inte rör sig om någon annan organisation behöver 
kommunen inte ansöka om förändringar av stadgarna.  

 

Bakgrund 

Stiftelsen Skolans samfond för grundskolan i Kungälvs kommun är en sammanslagning av ett 
flertal fonder. Fonden har varje år möjlighet att dela ut 40 000 kronor. Av stadgarna framgår 
att medel kan ges till förmån för eleverna vid grundskolan i kommunen, företrädesvis för:  
o belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller berömvärd flit,  
o belöning till elev som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid 
skolan eller åt  
o gymnastik eller idrott,  
o stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatoriska skolan,  
o hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands,  
o studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för 
eleverna  
o gemensamt ändamål,  
o förvärv av material eller andra saker 
 
Information om ansökan avseende läsåret 2021/2022 har publicerats på Kungälvs kommuns 
hemsida. Av informationen framgår bland annat att sista ansökningsdag var 15 april 2021. 
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Verksamhetens bedömning 

Inför läsåret 2021/2022 har två ansökningar inkommit till kommunen för totalt 29 550 kronor. 
 
Verksamheten föreslår att 10 356 kronor delas ut som bidrag till cyklar (två mindre cyklar och 
ett släp) i enlighet med ansökan för fritidshemmens yngsta barn på Diserödsskolan. Antalet 
barn i åldern 6 år är 55 stycken med endast ett fåtal cyklar anpassade för denna ålder. Leken är 
viktig i barns utveckling och lärande, likaså rörelse och frisk luft. Ett mål är också att realisera 
målade vägar på skolgården med skyltar så att barnen i tidig ålder får lära sig cykelvett och kan 
utvecklas till säkra cyklister. Ansökan gällande cyklar bedöms vara i linje med fondens stadgar 
till förmån för eleverna vid grundskolan i kommunen utifrån bland annat förvärv av material 
eller andra saker samt för gemensamt ändamål. Förutsättningar skapas för aktivitet och 
lärande.   

 
Verksamheten föreslår däremot att ansökan från elev gällande köp av dator för jobb och 
studier, kostnader kopplat till körkort med riskutbildning 1 och 2, körlektioner samt för teori 
och uppkörning till ett belopp av 19 194 kronor avslås. Ansökan bedöms inte stämma överens 
med fondens stadgar. Enligt fondens stadgar kan fondmedel ges till förmån för eleverna vid 
grundskolan i kommunen. Att tillhöra målgruppen är en grundförutsättning som inte uppfylls 
och ändamålen för medlen bedöms därför inte ytterligare.  

 
Utifrån fondens stadgar föreslås sammanfattningsvis att ansökan från Diserödsskolan för 
cyklar beviljas och att ansökan från elev avseende köp av dator för jobb och studier samt 
kostnader för att ta körkort avslås. 

 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål 

Ärendet med dess tjänsteskrivelse har koppling till kommunfullmäktiges strategiska mål 1, att 
ge goda förutsättningar för livslångt lärande. Utdelning av fondens medel kommer elever i 
grundskolan till del och kan ge förutsättningar för lärande. Beröringspunkter kan också finnas 
utifrån det strategiska målet 4, att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i rikt och aktivt 
kulturliv. Kommunstyrelsens resultatmål förtydligar också att bland annat fler barn och unga 
ska delta i ett rikt och varierat kultur-och fritidsliv. Fonden kan främja möjligheter till såväl 
bildning som aktivitet och kulturupplevelser.   
 
Kommunfullmäktiges strategiska mål 5, att medborgare och näringsliv ska känna ökat 
förtroende för kommunen kan också påverkas. Att medel fördelas i enlighet med fondens 
stadgar skulle kunna ge ökat förtroende för kommunen.  

 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030  

Agenda 2030 med globala mål för hållbar utveckling har koppling till ärendet utifrån mål 4, 
god utbildning för alla, att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och 
främja livslångt lärande för alla. Delmål 4.1 om att alla flickor och pojkar fullbordar avgiftsfri 
och likvärdig grundskole-och gymnasieutbildning av god kvalitet som leder till relevanta och 
ändamålsenliga kunskaper berörs också.  
 
Tilldelningen av fondmedel kan bidra till en ökad möjlighet för elever, såväl flickor som pojkar 
att fullborda sin grundskoleutbildning med god kvalitet. 
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Bedömning utifrån politiska styrdokument 

Det finns ingen direkt koppling till politiska styrdokument. 
 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv  

Utifrån ett medborgar- och barnperspektiv kan medlen komma grundskoleelever i olika åldrar 
och på olika skolor till del. Medel kan även fördelas till olika ändamål utifrån inkomna 
ansökningar. 

 

Ekonomisk bedömning 

Kommunen ansökte 2011 om permutation för fonden, vilket beviljades av Kammarkollegiet. 
Ansökan om permutation innebär att fonden på sikt inte kommer att ha några medel kvar att 
fördela. Kommunfullmäktige beslutade 2013-04-10 (KS2011/2456–16) att den årliga 
utdelningen för grundskolans samfond är 40 000 kr.  

 

Förslag till beslut 

1. Följande ansökning till Stiftelsen Skolans samfond för grundskolan i Kungälvs 
kommun beviljas:  

o Cyklar för fritidshemmens yngsta barn på Diserödsskolan, 10 356 kronor.   
 

2. Följande ansökning till Stiftelsen Skolans samfond för grundskolan i Kungälvs 
kommun avslås. Ansökan bedöms inte stämma överens med fondens stadgar.  

o Köp av dator för jobb och studier samt kostnader för att ta körkort till elev, 
19 194 kronor.  

 
3. Diserödsskolan som beviljas bidrag från Stiftelsen Skolans samfond för 

grundskolan i Kungälvs kommun ska senast den 30 juni 2022 inkomma med en 
redovisning av hur bidraget använts. 

 
 

 
Dennis Reinhold Lars-Gunnar Hermansson 
Sektorchef Verksamhetschef 
 
 
Expedieras till: 
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Stadgar för Stiftelsen Skolans samfond för grundskolan i Kungälvs kommun, 
org nr 853301-1600 

 
1 § Fondens benämning är Stiftelsen Skolans samfond för grundskolan i Kungälvs kommun. 
Fonden har bildats genom sammanläggning av 70% av behållningen i Samfond nr 1 Skolstyrelsens fond i 
Kungälvs kommun (bildad genom Kammarkollegiets beslut 1974-05-31 genom sammanläggning av David 
Anderssons donationsfond, Josefina Ingelmans minnesfond, Kungälvs Fruntimmersförenings syskolas 
fond, Bohus fästnings uppfostringsfond, Kungälvs Pedagogis Materialkassas fond, Lärarnas 
donationsfond, Fattiga skolbarns donationsfond, Läroverksfonden, Högre Folkskolans bokkassa, Elias 
Olssons i Örebro fond, Hålta skolhusfond, Elam Augustssons fond, Aron Rydbergs premiefond, Rektor 
R Kjellmans premiefond, Lektor Folke Lundbergs minnesfond) Theodor Dahlboms premiefond, Rådman 
Otto Svenssons julfond, Sifvertsonska stipendiefonden. 
 
2 § Upphävs enligt Kammarkollegiets beslut 2012-05-15, Dnr 9.2-6179-11. 
 
3 § Stiftelsens medel användes enligt beslut av Bildningsutskottet till förmån för eleverna vid grundskolan i 
kommunen, företrädesvis för: 

• belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller berömvärd flit, 
• belöning till elev som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan 

eller åt 
• gymnastik eller idrott, 
• stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatoriska skolan, 
• hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands, 
• studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för 

eleverna 
• gemensamt ändamål, 
• förvärv av material eller andra saker, 

dock bör hänsyn till föreskrifterna i urkunderna för de i fonden ingående donationerna tas i den 
utsträckning som finnes lämpligt. 
Stiftelsens medel får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel. 
Paragrafen är ändrad enligt Kammarkollegiets beslut 2012-05-15, Dnr 9.2-6179-11. 
 
4 § För samfonden upplägges donationsbok innehållande förteckning över de donationsfonder som ingår i 
samfonden och för fonden antagna stadgar. 
 
5 § Varje år vid medelsutdelning eller eljest skall på lämpligt sätt bekantgöras vilka donationsfonder som 
ingår i samfonden. 
 
6 § Fonden har sitt säte i Kungälvs kommun, Göteborgs och Bohus län. 
 
7 § Fondmedlen handhas av ekonomikontoret i Kungälvs kommun. 
 
8 § Fondens räkenskaper granskas av de kommunvalda revisorerna. 
 
Stadgarna reviderade enligt beslut i Kammarkollegiet 2012-05-15 Dnr KS 2011/2456  
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