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Idéburet offentligt partnerskap: Hela människan (Dnr
KS2022/1259–1)

Sammanfattning

Syftet med det idéburna offentliga partnerskapet (IOP) är att skapa ett långsiktigt socialt hållbart
Kungälv genom att stärka samverkan mellan kommunen och den idéburna sektorn.

Partnerskapet avser samverkan mellan Kungälvs kommun och Hela människan Kungälv, när det
gäller stödverksamhet för socialt utsatta personer, ofta med missbruksproblematik och/eller psykisk
problematik.

Förslag till beslut:

1. Förvaltningen ges i uppdrag att teckna Idéburet offentligt partnerskap med Hela
människan.
2. Under tidsperioden 2023-01-01 till och med 2024-12-31 erhåller Hela människan ett
årligt verksamhetsstöd från Kungälvs kommun på 310 tkr.
3. Utvecklingsledare Folkhälsa, Kungälvs kommun, ansvarar för uppföljningsmöten
kontinuerligt.

Juridisk bedömning

Juridisk bedömning är att partnerskapet uppfyller fastställda kriterier kring idéburet offentligt
partnerskap.

Förvaltningens bedömning

Bakgrund
Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en partnerskapsrelation mellan den kommunala och den
idéburna sektorn för att stötta en verksamhet som hanterar någon form av samhällsutmaning. I
överenskommelsen bestäms vad partnerskapet gäller, vilken resurs respektive part ska bidra med,
hur länge partnerskapet ska gälla och eventuella andra särskilda förutsättningar.

Kungälvs kommun har antagit en riktlinje för Idéburet offentligt partnerskap (KS2017/0307). Enligt
riktlinjen kan avtal ingås med idéburna organisationer, föreningar, kooperativ, sociala företag eller
liknande som drivs utan ekonomiskt vinstsyfte.

Hela Människan i Kungälv som är en ideell förening med kyrkorna i Kungälv (Svenska Kyrkan,
Equmeniakyrkan och Pingstkyrkan), Kungälvs Kommun och Kungälvsbostäder som huvudmän. För
att bedriva verksamheten Kontakten har föreningen sedan 2017-10-01, som förnyades 2020, ett
IOP med Kungälvs kommun. Enligt nuvarande IOP erhåller föreningen årligen ett stöd på 310 000
kronor. Målgruppen för Kontakten är människor som av olika skäl hamnat i ensamhet, utanförskap,
missbruk, psykisk ohälsa eller ekonomisk kris.
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Bedömning

Utifrån befintligt IOP har Hela människan i åtagande att: 

 erbjuda öppen lokal i Kungälvs kommun för gemenskap inom ramen för vår målgrupp
 erbjuda frukost och lunch flera dagar i veckan,
 erbjuda samtalsmöjligheter för personer i svårigheter,
 erbjuda matkassar i möjligaste mån till behövande

Verksamhetens bedömning är att Hela människan i Kungälv uppfyller ett viktigt kompletterande 
åtagande för att öka innanförskapet i Kungälvs kommun. 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Partnerskapet överensstämmer med följande av kommunfullmäktiges strategiska mål: 

En trygg omsorg med valmöjligheter genom livet. 

 En trygg omsorg med valmöjligheter genom livet. 

I målet betonas att Kungälv kommun ska kunna stå för en trygg omsorg, där medborgarna ska 
kunna lita på välfärden och de mest utsatta ska ha den bästa omsorgen.

 Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kulturliv. 

I målet att samverkan med civilsamhället, föreningar och företag skall bidra till en god fritid 
och ett rikare kulturliv.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Kungälvs kommun tar stöd i Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen i sitt 
hållbarhetsarbete. Partnerskapet bedöms utifrån flera av agendas målområden: 

 Mål 1 Ingen fattigdom
 Mål 2. Ingen hunger 
 Mål 3. God hälsa och välbefinnande 
 Mål 10: Minskad ojämlikhet 
 Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen 

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Utifrån hälsa och trygghet ska partnerskapet ska bedömas via de insatser som finns i program 
Social hållbarhet – ökat innanförskap (KS2019/0202). 

I den underliggande Social översiktsplan (KS2019/1500) ska partnerskapet bedömas särskilt utifrån 
aktiviteten: 

 Personer med missbruk, nedsatt psykisk hälsa och/eller komplex problematik ska erbjudas 
integrerade insatser. 

Partnerskapet har även bedömts utifrån politiska styrdokument: 

 KS2017/0307 Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap
 KS2020/1620 Plan Trygg i Kungälv 
 KS2019/1500 Äldreplan 
 KS2019/150 Funktionshinderplan 
 KS2016/0715 Samhällskontrakt 2020 
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Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Verksamheten bedömer att Hela Människan är en viktig mötesplats för invånare i Kungälvs 
kommun. Föreningen har många volontärer och skapar en meningsfull fritid för många människor. 
Prioriterat är att bryta isolering, skapa meningsfulla sammanhang och öka delaktigheten i 
samhället. Verksamheten utgår från deltagarnas egna behov och önskemål. Hela människan 
bedöms som en god samarbetspartner utifrån de samlade arbeten som sker i kommunen för att 
motverka utanförskap. 

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Att ha ett socialt sammanhang, vilket Hela människan möjliggör, är av betydelse för hur människor 
mår och agerar. Att ha en samlingsplats skapar en känsla av tillhörighet. Kommunens medarbetare 
berörs inte direkt av verksamheten då Hela människan ansvarar för driften. Kommunen har två 
medarbetare som sitter i styrelsen för Hela människan och har på så sätt möjlighet att påverka 
innehållet i verksamheten.

Ekonomisk bedömning
Den ekonomiska bedömningen är att Hela människan ska fortsatt erhålla 310 tkr per år. Bidraget 
ryms inom befintlig budget sociala föreningsbidrag, Trygghet och Stöd. 

Förslag till beslut
1. Förvaltningen ges i uppdrag att revidera Idéburet offentligt partnerskap med Hela 
människan.
2. Under tidsperioden 2023-01-01 till och med 2024-12-31 erhåller Hela Människan ett 
årligt verksamhetsstöd från Kungälvs kommun på 310 tkr. 
3. Utvecklingsledare folkhälsa, Kungälvs kommun, ansvarar för uppföljningsmöten 
kontinuerligt. 

Lena Arnfelt Haleh Lindqvist
Sektorchef Trygghet och stöd Kommundirektör

Expedieras till: Johan Sjöholm, Katarina Vallström 
Hela Människan 

För kännedom till:
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Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap
(Dnr KS2022/1259):

Hela Människan Kungälv
Bakgrund

Kungälvs kommun (KS2017/0307) har antagit en riktlinje för Idéburet offentligt partnerskap
(IOP). Samverkansformen Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är ett koncept för
samhällsutveckling, som utarbetats av Forum för Frivilligt Socialt Arbete.

Enligt riktlinjen kan avtal ingås med idéburna organisationer, föreningar, kooperativ, sociala
företag eller liknande, som:

Bedrivs utan vinstsyfte.
Inte ha ekonomiska drivkrafter.

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

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

Avtalspartner

Detta Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är inrättat mellan:

Kungälvs kommun
Organisationsnummer: 212000 - 1371

Hela Människan Kungälv
Organisationsnummer: 80 24 46-3559

Avtalet form och utgångspunkt

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

Ibland hamnar vi i situationer som vi kanske trodde var omöjliga för oss att hamna i.
Ensamhet, utanförskap, missbruk, psykisk ohälsa, ekonomisk kris eller annat svårt kan
prägla våra liv. När vi är där blir det många gånger svårt att hitta gemenskaper där vi känner
oss välkomna och trygga. Det blir så lätt vi och dom andra. Vi som misslyckats och dom som
det går så bra för eller vi som har det bra och de andra som hamnat utanför.

Hela Människan Kungälv är en allmännyttig ideell förening med uppdraget att arbete för och
tillsammans med människor i utsatta livssituationer.

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

Åtagande

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

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

Partners inbördes relation

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

Organisation och innehåll
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Hela Människan Kungälv är en ideell förening, med ett samarbete mellan Equmeniakyrkan,
Pingstkyrkan, Svenska kyrkan i Kungälv/Ytterby, Kungälvs kommun och Stiftelsen
Kungälvsbostäder. Föreningen startades under 2009 efter det att kyrkorna och Kungälvs
kommuns socialtjänst kom överens om att driva ”Kontakten”, tidigare LP-kontakten, vidare.
Kungälvs kommun finns representerad i Hela Människan Kungälvs styrelse. Sedan 2016
ingår i Hela Människan Kungälv i riksorganisationen Hela människan Sverige, en
paraplyorganisation som består av ett 65-tal föreningar som driver socialt arbete på kristen
grund. Hela människan Sverige är medlem i Forum, en intresseorganisation för idéburna
organisationer med social inriktning.

Hela Människan Kungälv leds av en föreståndare som är anställd av Kungälv-Ytterby
församling. Föreningen har successivt fått ökat stöd från kommunen vid fördelningen av
föreningsbidraget. Föreningen har sedan 2017 ingått i ett idéburet offentligt partnerskap med
Kungälvs kommun.

”Kontakten” är en verksamhet som har öppet måndag, onsdag och fredag mellan 09.00 och
13.00. Där finns det möjlighet att få frukost med kaffe och smörgås samt en näringsrik lunch.

Kontakten har även lördagsöppet och öppet för kvällsmöte/fika måndagar 19 - 21. Ett stort
antal människor besöker Kontakten och verksamheten räknar i snitt 35 gäster/öppet tillfälle.
Verksamheten håller också kontakt och söker upp personer som av någon anledning själva
inte kan ta sig till Kontakten. Till verksamheten söker sig personer för gemenskap, ofta
personer med missbruksproblem och/eller psykiska problem.

Verksamheten har funnits i Kungälv i många år och har ett mycket gott rykte och stort stöd
från närsamhället. Kungälvsbostäder upplåter lokalerna. Flera företag ger också stöd till
verksamheten.

Uppföljning och planering

För planering och uppföljning ansvarar styrelsen för Hela Människan Kungälv. Genom den
styrelseplats som Kungälvs kommun har ges insyn i verksamheten och möjlighet till
avstämning att arbetet drivs enligt intentionerna i avtalet. Varje år hålls årsmöte där
styrelseledamöterna väljs och där redovisas också verksamhetsberättelse och budget för
nästkommande år beslutas.

Prioriterat vid uppföljning är återkoppling kring effekten av föreningens verksamhet för
Kungälvs kommun och dess medborgare.

Period för avtalet

Överenskommelse om partnerskap avser perioden 2023-01-01 till 2025-12-31.
Ställningstagande till förlängning eller omförhandling ska skriftligen tas 6 månader innan
överenskommelsen upphör.

Ekonomi

Hela Människan Kungälv erhåller ett verksamhetsstöd med 310 tkr per år från Kungälvs
kommun.
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Omförhandling och rätt att lämna projektet

Alla partner kan påkalla omförhandling av bestämmelser i detta avtal. Om betydande
avvikelser från verksamhetsplan och budget sker ska parterna innan förändringar genomförs
föra en dialog och på rätt nivå godkänna förändringarna. Om samverkansparterna inte
kommer överens upphör partnerskapet

Om någon av partnerna inte uppfyller villkoren för överenskommelsen eller brister i sina
åtagande, eller det råder väsentligt förändrade omständigheter så ska båda
samverkansparter föra en dialog om huruvida avtalet kan fortsätta.

Respektive samverkanspart har rätt att lämna partnerskapet, om den andra parten inte
fullföljer sina åtagande och rättelser inte sker utan dröjsmål. Vid händelser av att avtalet
upphör kan Hela Människan Kungälv bli återbetalningsskyldig för delar eller hela av
kommunen utbetalt bidrag innevarande år, om Hela Människan Kungälv brutit mot avtalet.

Om tvist uppstår ska dessa i första hand lösas genom dialog mellan samverkansparterna.

Underskrift

Roger Håkansson
Ordförande
Hela Människan Kungälv

2022-12-02 Kungälv

Lena Arnfelt
Sektorchef Trygghet och Stöd
Kungälvs kommun

2022-12-02 Kungälv
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Idéburet offentligt partnerskap: Vuxen på stan (Dnr KS2022/1260–
1)

Sammanfattning

Syftet med det idéburna offentliga partnerskapet (IOP) är att skapa ett långsiktigt socialt hållbart
Kungälv genom att stärka samverkan mellan kommunen och den idéburna sektorn.
Syftet med nattvandring är att det ska finnas vuxna förebilder, medmänskligt stöd och social
trygghet bland unga människor när de rör sig ute på kvällar och nätter. Via nattvandrare förebyggs
skadegörelse, våld och droger. Genom att fler vuxna deltar på nattvandringar så skapar vi ett
tryggare Kungälv. Partnerskapet avser samverkan mellan Kungälvs kommun och Vuxen på stan.

Förslag till beslut:

1. Förvaltningen ges i uppdrag att teckna Idéburet offentligt partnerskap med Vuxen på
stan.
2. Under tidsperioden 2023-01-01 till och med 2024-12-31 erhåller Vuxen på stan ett årligt
verksamhetsstöd från Kungälvs kommun på 150 tkr.
3. Utvecklingsledare Folkhälsa, Kungälvs kommun, ansvarar för uppföljningsmöten
kontinuerligt.

Juridisk bedömning

Juridisk bedömning är att partnerskapet uppfyller fastställda kriterier kring idéburet offentligt
partnerskap.

Förvaltningens bedömning

Bakgrund

Kungälvs kommun (Dnr KS2017/0307) har antagit en riktlinje för Idéburet offentligt partnerskap
(IOP). Samverkansformen Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är ett koncept för
samhällsutveckling, som utarbetats av Forum för Frivilligt Socialt Arbete.

Enligt riktlinjen kan avtal ingås med idéburna organisationer, föreningar, kooperativ, sociala företag
eller liknande, som:

Bedrivs utan vinstsyfte.
Inte ha ekonomiska drivkrafter.

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

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

Vuxen på Stan utgår i sina vandringar från den lokala lägesbilden och prioriterar aktiviteter utifrån 
behoven. 

Bedömning

Syftet med nattvandring är att det ska finnas vuxna förebilder, medmänskligt stöd och social 
trygghet bland unga människor när de rör sig ute på kvällar och nätter. Via nattvandrare förebyggs 
skadegörelse, våld och droger. Genom att fler vuxna deltar på nattvandringar så skapar vi ett 
tryggare Kungälv.

Vuxna på stans åtagande: 
 Genomföra nattvandringar samtliga fredagar och lördagar i Kungälvs kommun under hela året, 

om inte parterna kommer överens om annat. 
 Nattvandringen ska äga rum minst under fyra timmar per tillfälle.  
 Vara synlig vid kommunens mer otrygga platser. 
 Rekrytera nya vuxna som visar intresse för att bli en del av organisationen och på så vis få fler 

vuxna att nattvandra. 
 Närvara och vara delaktiga under arrangemang som skolavslutningen samt cruisingen. 
 Koordinera grannstödsbilen. 

Kungälvs kommuns åtagande: 
 Bjuder in Vuxen på stan till lämpliga nätverk (ex. Lokal Samverkan Trygghet, Nätverk 

Komarken, Trygg i Kungälv och Samhällskontraktet) samt sammankallar till uppföljningsmöten. 
 Bjuder in Vuxen på stan på olika utbildningsinsatser och medverka som utställare vid lämpliga 

utåtriktade insatser. 
 Möjliggör att Vuxen på stan kan sprida information om sin verksamhet till föräldrar och andra 

viktiga vuxna. 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Partnerskapet överensstämmer med följande av kommunfullmäktiges strategiska mål: 

 En trygg omsorg med valmöjligheter genom livet. 
I målet betonas att Kungälv kommun ska kunna stå för en trygg omsorg, där medborgarna ska 
kunna lita på välfärden och de mest utsatta ska ha den bästa omsorgen.

 Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldra. 
I målet betonas att ett fungerande föreningsliv är en del i demokratiarbetet, kommunens 
attraktivitet och möjlighet för att fler medborgare ska kunna delta och känna gemenskap genom 
fritidsaktiviteter.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Kungälvs kommun tar stöd i Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen i sitt 
hållbarhetsarbete. Partnerskapet bedöms utifrån målområde 16: 
 Fredliga och inkluderande samhällen. 

Utifrån det lokala sammanhanget innebär målet att upplevelsen av trygghet är grundläggande för 
att lokalsamhälle ska fungera och utvecklas på ett hållbart sätt. Trygga och välmående 
människor bidrar till positiva möten och ett gott samhällsklimat.
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Bedömning utifrån politiska styrdokument 

I program Social hållbarhet – ökat innanförskap (Dnr KS2019/0202) är trygghet ett prioriterat 
område. Partnerskapet med ska bedömas särskilt utifrån insatsen främja det brottsförebyggande 
arbetet. 

I den underliggande planen Trygg i Kungälv (Dnr KS2020/1620) konkretiseras vilka aktiviteter som 
ska genomföras utifrån insatsen. Partnerskapet berör särskilt: 
 Utifrån behov fortsatt effektivt områdesbaserad arbete. 
 Fortsatt strukturerat arbete utifrån ”Trygg i”- modellen. 
 I samverkan med Kungälvs Energi och bostadsbolagen åtgärda otrygga platser genom 

trygghetsvandringar. 

Partnerskapet har även bedömts utifrån nedanstående politiska styrdokument: 

 KS2017/0307 Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap
 KS2019/1500 Social översiktsplan – plan för ökat innanförskap 2027
 KS2016/0715 Samhällskontrakt 2020 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Syftet med nattvandring är att det ska finnas vuxna förebilder, medmänskligt stöd och social 
trygghet bland unga människor när de rör sig ute på kvällar och nätter. Via nattvandrare förebyggs 
skadegörelse, våld och droger. Genom att fler vuxna deltar på nattvandringar så skapar vi ett 
tryggare Kungälv.

Nattvandringen utgörs av tre principer: 

 Enkelt: Varje lokal nattvandrargrupp tecknar i stället ett tydligt men enkelt nätverksavtal vilket 
är helt kostnadsfritt. 

 Tryggt: Genom att teckna avtal med stiftelsen nattvandring.nu erhåller man nödvändigt 
material men är också försäkrade till, under och från nattvandring. Stiftelsen granskas av extern 
revisor samt av Länsstyrelsen. 

 Stabilt: Genom stiftelsen nattvandring.nu, partners och kansli, garanteras en stabil och 
framtidssatsande verksamhet. Varje lokal nattvandrargrupp kan ägna sig åt att nattvandra och 
utveckla sin egen verksamhet med eller utan hjälp och stöd från det centrala kansliet 

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.

Kungälvs kommun är en växande kommun. Tillkomsten av Kongahälla Center och Resecentrum 
har inneburit nya vanor för våra ungdomar. Samtidigt växer kommunen i sina kringliggande 
serviceorter via exempelvis Ytterby, Diseröd och Kode. Vuxna på stan fyller en viktig funktion för att 
mobilisera kring olika trygghetsskapande insatser i hela Kungälv.  

Ekonomisk bedömning

Under tidsperioden erhåller Vuxen på stan ett årligt verksamhetsstöd från Kungälvs kommun på 
150 tkr. Utbetalning för aktuellt verksamhetsår sker preliminärt senast sista mars. Insatsen från 
Vuxen på stan består av frivilliga personer som deltar i verksamheten. 

Förslag till beslut
1. Förvaltningen ges i uppdrag att teckna Idéburet offentligt partnerskap med Vuxen på 
stan.
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2. Under tidsperioden 2023-01-01 till och med 2024-12-31 erhåller Vuxen på stan ett årligt 
verksamhetsstöd från Kungälvs kommun på 150 tkr. 
3. Utvecklingsledare Folkhälsa, Kungälvs kommun, ansvarar för uppföljningsmöten 
kontinuerligt. 

Lena Arnfelt Haleh Lindqvist
Sektorchef samhälle och utveckling Kommundirektör

Expedieras till: Johan Sjöholm, Katarina Vallström
Vuxen på stan 

För kännedom till:
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Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap (KS2022/1260):

Vuxen på stan
Bakgrund

Kungälvs kommun (Dnr KS2017/0307) har antagit en riktlinje för Idéburet offentligt
partnerskap (IOP). Samverkansformen Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är ett koncept för
samhällsutveckling, som utarbetats av Forum för Frivilligt Socialt Arbete.

Enligt riktlinjen kan avtal ingås med idéburna organisationer, föreningar, kooperativ, sociala
företag eller liknande, som:

Bedrivs utan vinstsyfte.
Inte ha ekonomiska drivkrafter.

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

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

Avtalspartner

Detta Idéburet Offentligt partnerskap (IOP) är inrättat mellan:
Kungälvs kommun Organisationsnummer: 2122000 - 1371
Vuxen på Stan Organisationsnummer: 857209 - 3501

Avtalets form och utgångspunkt

Avtalet avser samverkan mellan Kungälvs kommun och Vuxen på stan Kungälv.

Målgrupp och syfte

Kungälvs kommun är en växande kommun. Tillkomsten av Kongahälla Center och
Resecentrum har inneburit nya vanor för våra ungdomar. Samtidigt växer kommunen i sina
kringliggande serviceorter via exempelvis Ytterby, Diseröd och Kode. Vuxna på stan fyller en
viktig funktion för att mobilisera kring olika trygghetsskapande insatser i hela Kungälv.

Syftet med nattvandring är att det ska finnas vuxna förebilder, medmänskligt stöd och social
trygghet bland unga människor när de rör sig ute på kvällar och nätter. Via nattvandrare



81/22 Idéburet offentligt partnerskap: Vuxen på stan  - KS2022/1260-1 Idéburet offentligt partnerskap: Vuxen på stan  : Vuxen på stan IoP 2023-2025

Sid 2 (5)
Datum: 2022-09-27

Sid 2 (5)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-09-27

förebyggs skadegörelse, våld och droger. Genom att fler vuxna deltar på nattvandringar så
skapar vi ett tryggare Kungälv.

Vuxen på Stan utgår i sina vandringar från den lokala lägesbilden och prioriterar aktiviteter
utifrån behoven.

Åtagande

Vuxna på stans åtagande:
Genomföra nattvandringar samtliga fredagar och lördagar i Kungälvs kommun
under hela året, om inte parterna kommer överens om annat.
Nattvandringen ska äga rum minst under fyra timmar per tillfälle.
Vara synlig vid kommunens mer otrygga platser.
Rekrytera nya vuxna som visar intresse för att bli en del av organisationen och på så
vis få fler vuxna att nattvandra.
Närvara och vara delaktiga under arrangemang som skolavslutningen samt
cruisingen.
Koordinera grannstödsbilen.

Kungälvs kommuns åtagande:
Bjuder in Vuxen på stan till lämpliga nätverk (ex. Lokal Samverkan Trygghet, Nätverk
Komarken, Trygg i Kungälv och Samhällskontraktet) samt sammankallar till
uppföljningsmöten.
Bjuder in Vuxen på stan på olika utbildningsinsatser och medverka som utställare
vid lämpliga utåtriktade insatser.
Möjliggör att Vuxen på stan kan sprida information om sin verksamhet till föräldrar
och andra viktiga vuxna.

Parternas inbördes relation

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

Organisation och innehåll

"Vuxen på stan” utgörs av en vald styrelse, en administratör och ca 50-150 nattvandrande
vuxna. Föreningens främsta syfte är att finnas till och synas, en trygghet bland ungdomar i
utsatt ålder under helgerna i Kungälvs kommun. ”Vuxen på stan” är en ideell, partipolitiskt
obunden förening, öppen för alla som vill arbeta i föreningens syfte.

Enligt stadgarna antagna 2015-02-25:

§ 2. Föreningens främsta syfte är att i Kungälv - Ytterby tillskapa, genom att finnas till och
synas, en trygghet bland ungdomar i utsatt ålder under helgerna i Kungälvs kommun.
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§ 3. Föreningen ”Vuxen på stan i Kungälv - Ytterby” är en ideell, partipolitiskt obunden
förening, öppen för medlemskap för alla som vill arbeta för föreningens syfte.
Vuxen på stans ingår i nätverket och riksorganisationen Nattvandring.nu. Samverkansavtalet
med Nattvandring.nu utgörs av tre principer:

Enkelt: Varje lokal nattvandrargrupp tecknar istället ett tydligt men enkelt
nätverksavtal vilket är helt kostnadsfritt.
Tryggt: Genom att teckna avtal med stiftelsen nattvandring.nu erhåller man
nödvändigt material men är också försäkrade till, under och från nattvandring.
Stiftelsen granskas av extern revisor samt av Länsstyrelsen.
Stabilt: Genom stiftelsen nattvandring.nu, partners och kansli, garanteras en stabil
och framtidssatsande verksamhet. Varje lokal nattvandrargrupp kan ägna sig åt att
nattvandra och utveckla sin egen verksamhet med eller utan hjälp och stöd från det
centrala kansliet

Uppföljning och planering

För planering och uppföljning ansvarar Vuxen på stan Kungälv.

Varje år redovisar Vuxen på stan till Kungälvs kommun en verksamhetsberättelse,
verksamhetsplan samt budget för nästkommande år. Redovisning ska senast ske i februari
månad efter verksamhetsåret.

Utsedd styrgrupp träffas, minst en gång per termin, med representanter från Kungälvs
kommun och Vuxen på stan. Sammankallande är utvecklingsledare folkhälsa Kungälvs
kommun.

Period för avtalet

Överenskommelsen om partnerskap avser perioden 2023-01-01 till 2025-12-31 .

Ekonomi

Under tidsperioden erhåller Vuxen på stan ett årligt verksamhetsstöd från Kungälvs kommun
på 200 tkr. Utbetalning för aktuellt verksamhetsår sker preliminärt senast sista mars.
Insatsen från Vuxen på stan består av frivilliga personer som deltar i verksamheten.

Omförhandling och rätt att lämna projektet

Alla partner kan påkalla omförhandling av bestämmelser i detta avtal. Om betydande
avvikelser från verksamhetsplan och budget sker ska parterna innan förändringar genomförs
föra en dialog och på rätt nivå godkänna förändringarna. Om samverkansparterna inte
kommer överens upphör partnerskapet



81/22 Idéburet offentligt partnerskap: Vuxen på stan  - KS2022/1260-1 Idéburet offentligt partnerskap: Vuxen på stan  : Vuxen på stan IoP 2023-2025

Sid 4 (5)
Datum: 2022-09-27

Sid 4 (5)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-09-27

Om någon av partnerna inte uppfyller villkoren för överenskommelsen eller brister i sina
åtagande, eller det råder väsentligt förändrade omständigheter så ska båda
samverkansparter föra en dialog om huruvida avtalet kan fortsätta.

Respektive samverkanspart har rätt att lämna partnerskapet, om den andra parten inte
fullföljer sina åtagande och rättelser inte sker utan dröjsmål. Vid händelser av att avtalet
upphör kan Vuxen på Stan bli återbetalningsskyldig för delar eller hela av kommunen utbetalt
bidrag innevarande år, om Vuxen på Stan brutit mot avtalet.

Om tvist uppstår ska dessa i första hand lösas genom dialog mellan samverkansparterna.

Underskrift

Lena Arnfelt
Sektorchef Trygghet och Stöd
Kungälvs kommun

2022-11-25

Ordförande Michael Edlund
Vuxen på stan Kungälv

2022-11-25
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Handläggarens namn
Katarina Vallström

2022-06-28

Idéburet offentligt partnerskap: Spelberoendes förening (Dnr
KS2022/1261–1)

Sammanfattning

Syftet med det idéburna offentliga partnerskapet (IOP) är att skapa ett långsiktigt socialt hållbart
Kungälv genom att stärka samverkan mellan kommunen och den idéburna sektorn.

Partnerskapet avser samverkan mellan Kungälvs kommun och Spelberoendes förening i Göteborg
när det gäller stödverksamhet för personer med spelmissbruk och dess anhöriga.

Förslag till beslut:

1. Förvaltningen ges i uppdrag att revidera Idéburet offentligt partnerskap med
Spelberoendes förening Göteborg.
2. Under tidsperioden 2023-01-01 till och med 2024-12-31 erhåller föreningen ett årligt
verksamhetsstöd från Kungälvs kommun på 75 000 kr.
3. Utvecklingsledare folkhälsa, Kungälvs kommun, ansvarar för uppföljningsmöten
kontinuerligt.

Juridisk bedömning

Juridisk bedömning är att partnerskapet uppfyller fastställda kriterier kring idéburet offentligt
partnerskap.

Förvaltningens bedömning

Bakgrund

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en partnerskapsrelation mellan den kommunala och den
idéburna sektorn för att stötta en verksamhet som hanterar någon form av samhällsutmaning. I
överenskommelsen bestäms vad partnerskapet gäller, vilken resurs respektive part ska bidra med,
hur länge partnerskapet ska gälla och eventuella andra särskilda förutsättningar.

Kungälvs kommun har antagit en riktlinje för Idéburet offentligt partnerskap (KS2017/0307). Enligt
riktlinjen kan avtal ingås med idéburna organisationer, föreningar, kooperativ, sociala företag eller
liknande som drivs utan ekonomiskt vinstsyfte.

Kungälvs kommuns åtagande:
Informera personal och invånare i Kungälvs kommun om föreningens verksamhet via
exempelvis kommunens hemsida, sociala medier eller i samband med annonsering.
Informera samt involvera kommunens budget- och skuldrådgivare i samverkan med föreningen.
Bjuda in föreningen till olika forum där spelproblematik lyfts.
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Spelberoendes förening i Göteborgs åtagande: 
 Tillhandahålla öppna möten för spelberoende och anhöriga, både fysiskt och digitalt. 
 Erbjuda enskilda samtal för hjälpsökande, både fysiskt och digitalt.
 Informerar och sprider kunskap om spelproblematik, exempelvis via föreläsningar på skolor, för 

olika personalgrupper samt öppna föreläsningar för allmänheten.

Spelberoendes förening i Göteborgs organisation: 
Föreningen är en partipolitisk religiöst obunden sammanslutning och ska verka för att lokalt 
förebygga och avhjälpa spelberoende. Detta ändamål vill föreningen främja främst genom att
 Tillhandahålla självhjälpsmöten och enskilda samtal med spelberoende och anhöriga.
 Informera spelberoende personer om möjliga hjälpinsatser.
 Sprida allmän information om spelberoendets orsaker, uttrycksformer och behandling.
 Följa och initiera forskning och behandling inom området spelberoende.
 Lämna hjälp till personer som söker fortsatt stöd efter genomgången rehabilitering samt även 

till andra.
 Förebygga spelandets psykosociala skadeverkningar, särskilt bland barn och ungdom.
 Kritiskt granska marknadsföringen av beroendeskapande spelformer.

Via föreningens självhjälpsgrupper träffas spelberoende och deras anhöriga för att stödja varandra. 
Grupperna leds av resurspersoner med egen erfarenhet av spelmissbruk. Enligt föreningens 
stadgar har föreningen ett viktigt uppdrag att informera om möjliga hjälpinsatser, men också vara 
ett stöd och mötesplats för personer som slutfört sin professionella behandling.

Årligen inkommer föreningen med en verksamhetsplan och årsredovisning. Vidare sammankallar 
Kungälvs kommun till ett årligt avstämningsmöte. Prioriterat vid uppföljning är återkoppling kring 
effekten av föreningens verksamhet för Kungälvs kommun och dess medborgare.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål

Partnerskapet överensstämmer med följande av kommunfullmäktiges strategiska mål: 

 En trygg omsorg med valmöjligheter genom livet

I målet betonas att Kungälv kommun ska kunna stå för en trygg omsorg, där medborgarna ska 
kunna lita på välfärden och de mest utsatta ska ha den bästa omsorgen.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Kungälvs kommun tar stöd i Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen i sitt 
hållbarhetsarbete. Partnerskapet bedöms utifrån flera av agendans målområde: 

 Mål 1. Ingen fattigdom
 Mål 3. Hälsa och välbefinnande 
 Mål 10. Minskad ojämlikhet  

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Utifrån hälsa och trygghet ska partnerskapet ska bedömas via de insatser som finns i program 
Social hållbarhet – ökat innanförskap (KS2019/0202). 

I den underliggande Social översiktsplan (KS2019/1500) ska partnerskapet bedömas särskilt utifrån 
aktiviteten: 

 Personer med missbruk, nedsatt psykisk hälsa och/eller komplex problematik ska erbjudas 
integrerade insatser. 
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Partnerskapet har även bedömts utifrån politiska styrdokument: 

 KS2017/0307 Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap
 KS2020/1620 Plan Trygg i Kungälv 
 KS2019/1500 Äldreplan 
 KS2019/150 Funktionshinderplan 
 KS2016/0715 Samhällskontrakt 2020

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 

Enligt folkhälsomyndigheten har cirka två procent av den vuxna befolkningen i Sverige 
spelproblem. För cirka 31 000 personer är problemen så allvarliga att det kan röra sig om ett 
beroende. Dessutom finns ett tydligt anhörigperspektiv. Ungefär 170 000 anhöriga, varav nästan 
hälften är barn, lever i samma hushåll som någon som har spelproblem. För de anhöriga får 
spelproblemen ofta konsekvenser i form av konflikter, stress, dålig ekonomi med mera.

Lokalt i Kungälvs kommun bekräftar Spelberoendes förening i Göteborg, men även sociala 
medicinska mottagningen, den växande problematik som finns kring spelberoende i vårt samhälle. 

Spelberoendes förening i Göteborg hade under 2018 totalt 1020 hjälpsökande individer. Av dessa 
vara 40 procent anhöriga. Antalet hjälpsökande individer från Kungälvs kommun var 30. Siffrorna 
för 2019 är på ungefär samma nivå.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Verksamheten bedömer att Spelberoendes förening fyller ett viktigt kompletterande åtagande för att 
minska den psykiska ohälsan i Kungälvs kommun. 

Ekonomisk bedömning

Spelberoendes förening Göteborg erhåller ett verksamhetsstöd med 75 000 kr per år från Kungälvs 
kommun. Stödet betalas ut senast 28 februari varje år. 
Stödet ryms inom budget Trygghet och stöd. 

Förslag till beslut
1. Förvaltningen ges i uppdrag att revidera Idéburet offentligt partnerskap med 
Spelberoendes förening Göteborg. 
2. Under tidsperioden 2023-01-01 till och med 2024-12-31 erhåller föreningen ett årligt 
verksamhetsstöd från Kungälvs kommun på 75 000 kr. 
3. Utvecklingsledare folkhälsa, Kungälvs kommun, ansvarar för uppföljningsmöten 
kontinuerligt. 

 

Lena Arnfelt Haleh Lindqvist
Sektorchef trygghet och stöd Kommundirektör
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Expedieras till: Johan Sjöholm
Katarina Vallström
Spelberoendes förening

För kännedom till:
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Överenskommelse Idéburet offentligt partnerskap (KS2022/1261)

Spelberoendes förening Göteborg
Bakgrund

Kungälvs kommun (Dnr KS2017/0307) har antagit en riktlinje för Idéburet offentligt
partnerskap (IOP). Samverkansformen Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är ett koncept för
samhällsutveckling, som utarbetats av Forum för Frivilligt Socialt Arbete.

Enligt riktlinjen kan avtal ingås med idéburna organisationer, föreningar, kooperativ, sociala
företag eller liknande, som:

Bedrivs utan vinstsyfte.
Inte har ekonomiska drivkrafter.

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

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

Avtalspartner

Kungälvs kommun
Organisationsnummer: 212000 - 1371

Spelberoendes förening Göteborg
Organisationsnummer: 857207 – 2976

Avtalets form och utgångspunkt

Från och med den 1 januari 2018 ingår problem med spel om pengar i socialtjänstlagen och
hälso- och sjukvårdslagen. Det innebär att kommuner och landsting blir ålagda att förebygga
spelproblem. Kommun och landsting ska också erbjuda stöd och behandling till personer
som har allvarliga problem med spel om pengar.

Avtalet avser samverkan mellan Kungälvs kommun och Spelberoendes förening i Göteborg
när det gäller stödverksamhet för personer med spelmissbruk och dess anhöriga.
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Målgrupp och syfte

Enligt folkhälsomyndigheten har cirka två procent av den vuxna befolkningen i Sverige
spelproblem. För cirka 31 000 personer är problemen så allvarliga att det kan röra sig om ett
beroende. Dessutom finns ett tydligt anhörigperspektiv. Ungefär 170 000 anhöriga, varav
nästan hälften är barn, lever i samma hushåll som någon som har spelproblem. För de
anhöriga får spelproblemen ofta konsekvenser i form av konflikter, stress, dålig ekonomi med
mera.

Lokalt i Kungälvs kommun bekräftar Spelberoendes förening i Göteborg, men även sociala
medicinska mottagningen, den växande problematik som finns kring spelberoende i vårt
samhälle.

Spelberoendes förening i Göteborg hade under 2018 totalt 1020 hjälpsökande individer. Av
dessa vara 40 procent anhöriga. Antalet hjälpsökande individer från Kungälvs kommun var
30. Siffrorna för 2019 är på ungefär samma nivå.

Åtagande

Kungälvs kommuns åtagande:
Informera personal och invånare i Kungälvs kommun om föreningens verksamhet
via exempelvis kommunens hemsida, sociala medier och i samband med
annonsering.
Informera samt involvera kommunens budget och skuldrådgivare i samverkan med
föreningen.
Bjuda in föreningen till olika forum där spelproblematik lyfts.

Spelberoendes förening Göteborg
Tillhandahålla öppna möten för spelberoende och anhöriga, både fysiskt och
digitalt,
Erbjuda enskilda samtal för hjälpsökande, både fysiskt och digitalt.
Informerar och sprider kunskap om spelproblematik, exempelvis via föreläsningar
på skolor, för olika personalgrupper samt öppna föreläsningar för allmänheten.

Parternas inbördes relation

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

Organisation och innehåll

Föreningen är en partipolitisk religiöst obunden sammanslutning och ska verka för att lokalt
förebygga och avhjälpa spelberoende. Detta ändamål vill föreningen främja främst genom att

Tillhandahålla självhjälpsmöten och enskilda samtal med spelberoende och
anhöriga.
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Informera spelberoende personer om möjliga hjälpinsatser.
Sprida allmän information om spelberoendets orsaker, uttrycksformer och
behandling.
Följa och initiera forskning och behandling inom området spelberoende.
Lämna hjälp till personer som söker fortsatt stöd efter genomgången rehabilitering
samt även till andra.
Förebygga spelandets psykosociala skadeverkningar, särskilt bland barn och
ungdom.
Kritiskt granska marknadsföringen av beroendeskapande spelformer.

Via föreningens självhjälpsgrupper träffas spelberoende och deras anhöriga för att stödja
varandra. Grupperna leds av resurspersoner med egen erfarenhet av spelmissbruk. Enligt
föreningens stadgar har föreningen ett viktigt uppdrag att informera om möjliga hjälpinsatser,
men också vara ett stöd och mötesplats för personer som slutfört sin professionella
behandling.

Uppföljning och planering

Årligen inkommer föreningen med en verksamhetsplan och årsredovisning. Vidare
sammankallar Kungälvs kommun till ett årligt avstämningsmöte. Prioriterat vid uppföljning är
återkoppling kring effekten av föreningens verksamhet för Kungälvs kommun och dess
medborgare.

Period för avtalet

Överenskommelse om partnerskap avser perioden 2023-01-01 – 2025-12-31.
Ställningstagande till förlängning eller omförhandling ska skriftligen tas 6 månader innan
överenskommelsen upphör.

Ekonomi

Spelberoendes förening Göteborg erhåller ett verksamhetsstöd med 75 000 kr per år från
Kungälvs kommun.

Omförhandling och rätt att lämna projektet

Alla partner kan påkalla omförhandling av bestämmelser i detta avtal. Om betydande
avvikelser från verksamhetsplan och budget sker ska parterna innan förändringar genomförs
föra en dialog och på rätt nivå godkänna förändringarna. Om samverkansparterna inte
kommer överens upphör projektet.

Om någon av partnerna inte uppfyller villkoren för överenskommelsen eller brister i sina
åtagande, eller det råder väsentligt förändrade omständigheter så ska båda
samverkansparter föra en dialog om huruvida avtalet kan fortsätta.
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Respektive samverkanspart har rätt att lämna partnerskapet, om den andra parten inte
fullföljer sina åtagande och rättelser inte sker utan dröjsmål. Vid händelser av att avtalet
upphör kan Spelberoendes förening i Göteborg bli återbetalningsskyldig för delar eller hela
av kommunen utbetalt bidrag innevarande år, om Hela Människan Kungälv brutit mot avtalet.

Om tvist uppstår ska dessa i första hand lösas genom dialog mellan samverkansparterna.

Underskrift

Patrik Axelsson
Ordförande
Spelberoendes förening Göteborg

2022-12-02

Lena Arnfelt
Sektorchef Trygghet och Stöd
Kungälvs kommun

2022-12-02 Kungälv
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Handläggarens namn
Kajsa Danesjö

2022-09-16

Preliminär gymnasieorganisation läsåret 2023/2024 årskurs 1 (Dnr
KS2022/1825-1)

Sammanfattning

Inför läsåret 2023/2024 behöver kommunstyrelsen besluta om en preliminär organisation för
årskurs 1 i gymnasiet. Mimers Hus planerar att erbjuda sju yrkesförberedande program, fem
högskoleförberedande program och introduktionsprogram. Programutbudet är samma som tidigare
års preliminära gymnasieorganisation. Justeringar kan ha gjorts i antalet platser.

Verksamheten föreslår att förslaget om preliminär organisation på Mimers Hus gymnasium årskurs
1 för läsåret 2023/2024 enligt bilaga antas.

Juridisk bedömning

Av Kommunstyrelsens delegationsordning punkt F19 framgår att kommunstyrelsen årligen beslutar
om en preliminär organisation för årskurs 1 i gymnasiet. Verksamhetschef har delegation att göra
justeringar i organisationen under perioden januari till september utifrån hur elevernas val ser ut.

Av 15 kap. 30 § skollagen (2010:800) framgår att varje kommun ansvarar för att ungdomarna i
kommunen erbjuds gymnasieutbildning av god kvalitet.

Relevant för ärendet är också de förändringar i skollagen som träder i kraft 2023-07-01: 15 kap. 30
b § när en kommun bestämmer vilka utbildningar som ska erbjudas och antalet platser på
utbildningarna ska den ta hänsyn till

1. ungdomarnas efterfrågan, och
2. arbetsmarknadens behov.

Förvaltningens bedömning

Inom gymnasieskolan finns det utöver introduktionsprogram, 18 nationella program, 6
högskoleförberedande program och 12 yrkesprogram. Mimers Hus gymnasium planerar att erbjuda
totalt tolv program, varav sju yrkesförberedande program, fem högskoleförberedande program och
introduktionsprogram. Programutbudet och platsantalet föreslås i stort vara samma som läsåret
2022/2023.

På introduktionsprogram med inriktning yrkesintroduktion och programinriktat val kan utbildningen
erbjudas som gruppbaserad (G) eller för individuell (I). Gruppbaserade utbildningar är sökbara för
alla och kräver inget avtal mellan hemkommunen och skolkommunen. Antagning till gruppbaserade
utbildningar sker utifrån betyg. Utbildning för enskild innebär att utbildningen inte är sökbara för alla
och kräver avtal mellan hemkommunen och skolkommunen. Verksamheten kan då själv välja vilka
elever som ska tas emot och eleverna konkurrerar därmed inte om plats utifrån sina betyg.

Hemkommunen ansvarar för att alla elever som är behöriga till programinriktat val erbjuds
programmet. Programinriktat val innebär att eleverna studerar en utbildning som är inriktad mot ett
särskilt nationellt program. Platsantalet på programinriktat val påverkas av hur intresset till det
nationella programmet ser ut. Programinriktat val kan erbjudas både som gruppbaserad utbildning
eller som utbildning för enskild. För att säkerställa att alla elever i Kungälvs kommun erbjuds
utbildningen föreslår verksamheten att programinriktat val är för enskild. En gruppbaserad
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utbildning skulle innebära att utbildningen blir sökbar för alla i regionen och elever från andra 
kommuner riskerar därmed att konkurrera ut elever från Kungälvs kommun.

Fordons- och transportprogrammets platser minskade genom ett delegationsbeslut från 60 
platser till 40 platser under antagningsåret 2022/2023. Förslaget för 2023/2024 års organisation är 
att 40 platser kvarstår.

Antal platser på industritekniska programmet föreslås var detsamma som tidigare år, trots stor 
efterfrågan från branschen om att utöka antalet platser. För att på sikt kunna utöka antalet platser 
krävs dock större investeringar i fler maskiner och att söktrycket till programmet ökar.

Under våren 2022 året minskade antalet platser på naturvetenskapsprogrammet från 64 till 33 
platser till följd av lågt söktryck till programmet. Beroende om intresset för 
naturvetenskapsprogrammet kvarstår kan antal platser behöva justeras under vårterminen 2023.

Genom delegationsbeslut ökades antalet platser på samhällsvetenskapsprogrammet från 64 till 
96 platser under våren 2022 till följd av högt söktryck till programmet. Beroende om intresset för 
samhällsvetenskapsprogrammet inte kvarstår kan antal platser behöva justeras under vårterminen. 

Yrkesintroduktion är framgångsrikt för att nå ungdomar som inte är studiemotiverade och som står 
långt ifrån arbetsmarknaden, därav föreslår förvaltningen att erbjuda yrkesintroduktion inom 
försäljning- och service. Eleven får en yrkesinriktad utbildning för att kunna söka ett 
yrkesprogram eller få ett arbete. Förvaltningen bedömer att det finns ett behov av att ha en 
utbildning för elever som inte är studiemotiverade inom ett område som arbetsmarknaden 
efterfrågar. Förvaltningen bedömer att det preliminärt ska finnas 15 platser på Yrkesintroduktion 
Försäljning och service. Förvaltningen har utgått från gängse klasstorlek för 
yrkesintroduktionsprogram. Det finns ett flertal orsaker som påverkar detta, andel lärare per elev, 
behov av stöd med mera. En klasstorlek på 10-15 elever framkommer, som standard i flera 
kommuner, genom följande rapport Förutsättningar för framgångsrika introduktionsprogram som är 
framtagen av Haninge kommun. Antalet platser kan komma att justeras efter att ansvarig rektor och 
ekonom analyserar de ekonomiska försättningarna att erbjuda 15 platser. 

Ett antal justeringar av platser för ett flertal program gjordes inför slutantagningen, de största 
förändringarna beskrivs ovan. Estetiska programmet startade ej under 2022/2023. Anledningen 
till detta berodde på att söktrycket var lågt. Verksamheten bedömer att programmet ska ingå i 
utbudet i den preliminära gymnasieorganisationen inför läsåret 2023/2024 årskurs 1. Förvaltningen 
undersöker om en breddning av det estetiska programmet genom en medieinriktning kan leda till 
högre söktryck. Utvärdering sker under kommande år och antalet platser kan komma att förändras.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet har koppling till kommunfullmäktiges strategiska mål om att ge goda förutsättningar för 
livslångt lärande. Gymnasieorganisationen är anpassad efter att så många som möjligt ska få sina 
val tillgodosedda. Att elever studerar den utbildning som de vill ökar motivationen och ger bättre 
förutsättningar för det livslånga lärandet.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Ärendet har koppling till det fjärde globala målet i Agenda 2030: God utbildning för alla, och mer 
specifikt delmål 4.1 Avgiftsfri- och likvärdig grundskole- och gymnasieutbildning av god kvalitet. 

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Ärendet strider inte mot några existerande styrdokument
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Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Utbudet av gymnasieplatser är anpassat för att så många elever som möjligt ska få sina 
förstahandsval tillgodosedda. Att elever kommer in på den utbildning som de helst av allt vill gå är 
viktigt för att de ska vara motiverande att slutföra sin utbildning. Dimensioneringen av 
gymnasieorganisationen påverkar övriga gymnasieskolor i Göteborgsregionen.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Förslag till beslut påverkar inte medarbetarnas arbetsmiljö.

Ekonomisk bedömning
För att kunna erbjuda en utbildning av god kvalitét krävs att platsantalet är ekonomiskt lönsamt och 
anpassat efter hur undervisningen bedrivs på respektive program. Föreslaget antal platser är 
anpassat efter lämplig gruppstorlek på programmen.

Förslag till beslut
Preliminär organisation av program och antal platser på Mimers Hus gymnasium årskurs 
1 för läsåret 2022/2023 antas.

Amela Filipovic Dennis Reinhold
Verksamhetschef gymnasieskola Sektorchef bildning och lärande

Expedieras till: Amela Filipovic
Kajsa Danesjö

För kännedom till:
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Barn- och fritidsprogrammet BF 24
Bygg- och anläggningsprogrammet BA 36
Ekonomiprogrammet EK 96
El- och energiprogrammet EE 36
Estetiska programmet ES
Estetik och media ESEST 32
Musik ESMUS 16
Fordons- och transportprogrammet FT 40
Försäljnings- och serviceprogrammet FS 26
Industritekniska programmet IN 17
Introduktionsprogram IM
Individuellt alternativ IMA 40
Programinriktat val; mot Barn- och fritidsprogrammet, för enskild IMVBFfe (I) 1
Programinriktat val; mot Bygg- och anläggningsprogrammet, för enskild IMVBAfe (I) 1
Programinriktat val; mot Estetiska programmet, för enskild IMVESfe (I) 1
Programinriktat val; mot Industritekniska programmet, för enskild  IMVINfe (I) 1
Programinriktat val; mot Vård- och omsorgsprogrammet, för enskild IMVVOfe (I) 2
Språkintroduktion IMS 20
Yrkesintroduktion; mot Fordons- och transportprogrammet, för enskild IMYFTfe (I) 10
Yrkesintroduktion mot Industritekniska programmet IMYIN (G) 10
Yrkesintroduktion mot Vård- och omsorgsprogrammet IMYVO (G) 8
Yrkesintroduktion mot Försäljning och service (IMYFS) (G) 15
Naturvetenskapsprogrammet NA 64
Samhällsvetenskapsprogrammet SA 96
Teknikprogrammet TE 64
Vård- och omsorgsprogrammet VO 24
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Handläggarens namn
Kajsa Danesjö

2022-09-16

Preliminär gymnasiesärorganisation läsåret 2023-2024 årskurs 1
(Dnr KS2022/1856-1)

Sammanfattning

Inför läsåret 2023/2024 ska kommunstyrelsen besluta om en preliminär organisation för årskurs 1 i
gymnasiesärskolan. Förslaget programutbudet och platsantalet inför 2023/2024 är oförändrat från
föregående år.

Trekungagymnasiet planerar att erbjuda totalt fem program, utifrån hur söktrycket ser ut till olika
program kommer justeringar i utbudet eventuellt att göras under vårterminen 2023. Förvaltningen
föreslår att förslaget om preliminär organisation av program och antal platser på gymnasiesärskolan
årskurs 1 för läsåret 2023/2024 antas.

Juridisk bedömning

Av Kommunstyrelsens delegationsordning punkt F19 framgår att kommunstyrelsen årligen beslutar
om en preliminär organisation av årskurs 1 i gymnasiesärskolan. Verksamhetschef har delegation
att göra justeringar i organisationen under perioden januari till september utifrån hur elevernas val
ser ut.

Av 15 kap. 12 § skollagen (2010:800) framgår att huvudmannen ansvarar för antagning till de olika
utbildningarna som anordnas av huvudmannen.

Av 18 kap. 27 § skollagen framgår att hemkommunen ansvarar för alla ungdomar som tillhör
gymnasiesärskolan erbjuds utbildning i gymnasiesärskolan. Erbjudandet får avse utbildning som
hemkommunen själv anordnar eller i samverkan med annan kommun eller region. Vid utformningen
av gymnasiesärskolan ska kommunen ta hänsyn till utifrån vad som är ändamålsenligt för eleverna
ur kommunikationssynpunkt.

Enligt 18 kap. 28 § så långt det är möjligt ska gymnasiesärskolan organiseras så att ingen elev
behöver bo utanför det egna hemmet.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen föreslår organisation för gymnasiesärskolan årskurs 1 för läsåret 2023/2024 enligt
bifogad tabell. Förslaget innebär inga förändringar jämfört med tidigare års
gymnasiesärorganisation.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål

Ärendet har koppling till kommunfullmäktiges strategiska mål om att ge goda förutsättningar för
livslångt lärande. Organisationen är anpassad efter att så många som möjligt ska få sina val
tillgodosedda. Att elever studerar den utbildning som de vill ökar motivationen och ger bättre
förutsättningar för det livslånga lärandet.
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Ärendet har vidare en koppling till kommunfullmäktiges strategiska mål nummer åtta. Att nå 
Sveriges lägsta arbetslöshet med utbildning, arbete, sysselsättning för de som står längst från 
arbetsmarknaden. Genom förslagen organisation för gymnasiesärskolan förväntas examinerade 
elever har större möjlighet att bli anställda efter examen.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Ärendet har koppling till mål 4 God utbildning för alla.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Föreslagen organisation strider inte emot några styrdokument.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Den berörda medborgargruppen är barn som kommer att söka sig till Trekungagymnasiet. 
Förvaltningen bedömer att programutbudet är ändamålsenligt och ger möjlighet till en bred variation 
av program för elever inom gymnasiesärskolan.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Förslag till beslut bedöms ej påverka medarbetarna negativt. 

Ekonomisk bedömning
Förslagen organisation av gymnasiesärskolan och erbjudandet av platser utgår framför allt från att 
säkerställa en maxkapacitet. Gymnasiesärskolan har ett uppdrag att ta emot elever vilka tillhör 
målgruppen och har ett behov av att gå på gymnasiesärskolan. Föreslagen organisation ryms inom 
befintlig budgetram.

Förslag till beslut
Preliminär organisation av program och antal platser på Trekungagymnasiet i årskurs 1 
för läsåret 2023/2024 antas.

Amela Filipovic Dennis Reinhold
Verksamhetschef gymnasieskola Sektorchef bildning och lärande

Expedieras till: Amela Filipovic
Kajsa Danesjö

För kännedom till:
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Trekungagymnasiet gysär

Individuella program IAIND 20
Programmet för administration, handel och varuhantering 8
Programmet för fastighet, anläggning och byggnation FAF8
Programmet för hotell, restaurang och bageri HRHOT 6
Programmet för hälsa, vård och omsorg HOHAL 6
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Handläggarens namn
Kajsa Danesjö
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Samverkansavtal om naturbruksutbildning (Dnr KS2022/1247-3)

Sammanfattning

Det nu gällande samverkansavtalet om naturbruksutbildning mellan Västra
Götalandsregionen (VGR) och länets samtliga kommuner upphör att gälla den 31
december 2022. Ett nytt avtal är framtaget i samarbete mellan VGR, VästKom
och representanter för kommunerna.

Förslag till beslut är att Samverkansavtalet om naturbruksutbildning för år 2023-2026 mellan
Västra Götalandsregionen och Kungälvs kommun godkänns.

Juridisk bedömning

Samverkansavtalet innebär att kommunen uppdrar till VGR att vara skolhuvudman i
skollagens mening med ansvar för naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan,
gymnasiesärskolan och kommunal vuxenutbildning. Avtalet avser elever som är folkbokförda
i kommunen. I 15 kap. 30 § skollagen (2010:800) anger att kommunen kan erbjuda
utbildning som den själv anordnas av en annan kommun eller en region enligt
samverkansavtal med kommunen eller regionen. Kommuner som ingått ett samverkansavtal
bildar ett samverkansområde för utbildningen. Vidare anger tredje stycket i samma paragraf
att vilka utbildningar som erbjuds och antalet platser på dessa ska så långt det är möjligt
anpassas med hänsyn till ungdomarnas önskemål. I 15 kap. 31 § skollagen anges det att en
region får anordna utbildning på sådana nationella program som avser naturbruk och
omvårdnad. Paragrafen tar höjd att på att regioner omfattas av samma lagstiftning som
kommuner vad gäller dessa två nationella program.

Förvaltningens bedömning

Sedan 1999 erbjuder VGR naturbruksutbildning på kommunernas uppdrag och
samverkansavtalet, tillsammans med avtalet om skatteväxling, reglerar kostnadsansvaret och
finansieringen av utbildningarna.

Det nu gällande samverkansavtalet om naturbruksutbildning mellan Västra
Götalandsregionen (VGR) och länets samtliga kommuner upphör att gälla den 31
december 2022. Ett nytt avtal är framtaget i samarbete mellan VGR, VästKom
och representanter för kommunerna. Kommunerna har tidigare under 2022 givits möjlighet
att yttra sig om samverkansavtalet och hänsyn har tagits till inkomna synpunkter.
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I Kungälvs kommuns remissvar (dnr KS2022/0104) framfördes synpunkt på formulering 
kring förlängd studietid där samverkansavtalets formulering skiljer sig från nationell 
lagstiftning och kommunala riktlinjer. Denna formulering har delvis ändrats i nytt avtal, 
även om utrymme för tolkning av lydelsen fortfarande skiljer sig från lagstiftning. 

Kungälvs kommuns andra synpunkt på remissen gällde rubrik 3. Parternas ansvar och 
delrubriken 3.2 Västra Götalandsregionens ansvar, stycke åtta, där formulering tyder på att 
överenskommelse om tilläggsbelopp ska träffas då elev har behov av ytterligare behov utav 
stöd. I nya samverkansavtalet har ”ska” ändrats till ”kan”.

Det nya avtalet gäller från den 1 januari 2023 till den 31 december 2026 och innehåller ett 
antal förtydliganden, men innebär inga principiella avsteg från nuvarande avtal. Avtalet 
medför därför inga förändringar i vare sig finansiering eller behov av andra resurser jämfört 
med det nu gällande avtalet.

Förvaltningen bedömer att samverkansavtalet i sin helhet är positivt för Kungälvs kommun.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål

Att ingå i samverkansavtalet har koppling till kommunfullmäktiges strategiska mål nummer 
1, om att ge goda förutsättningar för livslångt lärande. Genom att ingå i ett samverkansavtal 
med Västra götalandsregionen ges eleverna tillgång till ett brett utbildningsutbud och ökar 
möjligheterna för eleverna att välja en utbildning som ger goda förutsättningar för livslångt 
lärande. Att elever studerar den utbildning som de vill ökar motivationen och ger bättre 
förutsättningar för det livslånga lärandet.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 

Ärendet har koppling till målet om en god utbildning för alla. För att utbildningssystemet
ska möta människors behov genom hela livet behöver alla elever ges möjlighet till en
gymnasieutbildning. Samarbetet med Västra Götalandsregionen ger goda förutsättningar för 
elever att välja en utbildning som möter deras behov.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 

Samverkansavtalet påverkar inte eller står i strid med kommunens styrdokument.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 

En sökande till en annan kommun eller landsting kan bli mottagen i första eller andra hand. 
Som andrahandssökande innebär det att du bara får plats efter att alla andra behöriga 
förstahandssökande har tagits emot, oavsett hur bra betyg du har. Samverkansavtal med GR 
och VGR innebär i stället att elever som är folkbokförda i Kungälvs kommun blir mottagna 
i första hand. Det betyder att de konkurrerar om platserna på sina betyg och har rätt att söka 
inackorderingstillägg. Samverkansavtalet med VGR säkerställer också att elever i Kungälvs 
kommun erbjuds naturbruksutbildningar av god kvalitet.

Förvaltningen bedömer att samverkansavtalet är positivt för Kungälvs kommun invånare, i 
synnerhet den mest berörda medborgargruppen det vill säga elever i gymnasieålder samt 
elever i vuxenutbildningen.
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Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.

Att ingå samverkansavtal med VGR påverkar ej medarbetares arbetsbelastning.

Ekonomisk bedömning

VGR är ett självkostnadsbaserat pris som årligen beslutas av Naturbruksstyrelsen efter samråd 
mellan VGR och kommunerna i den gemensamma samverkansorganisationen. Kommunen 
ska svara för 50 procent av kostnaden och VGR ska svara för 50 procent av kostnaden.

Samverkansavtalet för 2023-2026 medför inga finansiella förändringar eller behov av andra 
resurser jämfört med nu gällande avtal. 

Förslag till beslut

1. Samverkansavtalet om naturbruksutbildning för år 2023-2026 mellan 
Västra Götalandsregionen och Kungälvs kommun godkänns 

2. Sektorchef för bildning och lärande uppdras att underteckna 
”Samverkansavtal om naturbruksutbildning”

Amela Filipovic Dennis Reinhold
Verksamhetschef Sektorchef

Expedieras till: Kajsa Danesjö
Amela Filipovic

För kännedom till: Dennis Reinhold
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Handläggarens namn
Andreas Persson

2022-09-21

Tjänsteutlåtande Regler för Kungälvs kommuns priser och
stipendier (Dnr KS2022/1644-1)

Sammanfattning

Förvaltningen har uppmärksammat att det finns behov av att revidera innehållet i samtliga
styrdokument som reglerar priser och stipendier. Detta för att uppfylla de formkrav som finns
gällande styrande dokument samt att vissa instanser som beskrivs i reglerna inte längre finns.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag på ett styrdokument som reglerar samtliga priser och
stipendier som Kungälvs kommun delar ut.

Juridisk bedömning

Att dela ut priser och stipendier regleras inte i speciallagstiftning. Ärendet faller in under
kommunens kompetens då det är en kommunal angelägenhet enligt kap 2. 1–2 §§ kommunallagen
(2017:725).

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen har uppmärksammat att det finns behov av att revidera innehållet. Detta utifrån att
styrande dokument ska fastställas i samband med ny mandatperiod. Utöver detta har vissa
instanser som tidigare funnits avvecklats och ersatts med nya. Förvaltningen ser därav ett behov av
att revidera reglerna för att motsvara processen.

Bedömning
Förvaltningen bedömer att genom att ha ett samlat styrdokument som reglerar kommunens priser
och stipendier så säkras en mer likvärdig hantering. I revideringen har förvaltningen beaktat att de
olika stipendiernas och prisernas förfarande likställs i den utsträckning det går.

En förändring som föreslås är att ta bort formuleringar om hur information om respektive pris och
stipendium ska förmedlas. Förvaltningen bedömer att det är tillräckligt att ange att information ska
förmedlas på lämpligt sätt. Genom en sådan formulering kan Kungälvs kommun anpassa hur
information förmedlas vid förändrade omständigheter.

Förvaltningen föreslår även att det nya styrdokumentet börjar gälla vid årsskiftet. Anledningen till
detta är hållbarhetsstipendiet inte har delats ut för 2022.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål

Ärendet har koppling till kommunfullmäktiges strategiska mål nummer tre, fyra samt sju: Att ge
möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar, Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i ett rikt
och aktivt kulturliv samt att underlätta för invånare och företag som vill reducera klimatutsläppen

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030

Idrottspris och idrottsstipendium
Stödet och dess koppling till folkhälsa samt föreningsliv och folkrörelse svarar upp mot
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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.

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.

Kulturpris och kulturstipendium
Förvaltningen bedömer att det finns en koppling till Mål 10 i Agenda 2030 som syftar till att minska 
ojämlikhet. Genom att lyfta kulturfrågorna kan det bidra till att skapa diskussion kring ojämlikhet och 
synliggöra klyftorna.

Hållbarhetsstipendiet
Hållbarhetsstipendiet har framförallt koppling till mål 11, Hållbara städer och samhällen, och 12, 
Hållbar konsumtion och produktion. Genom att lufta hållbarhetsfrågor i form av stipendieutdelning 
kan dessa frågor belysas ytterligare. 

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Gällande kulturpris och kulturstipendium:
Ärendet har en koppling till Kulturprogrammet. I Kulturprogrammet anges att syftet är att skapa fler 
kontaktytor mellan boende i Kungälvs kommun, främja integration samt skapa gynnsamma 
förutsättningar att ytterligare utveckla kulturen i kommunen. Genom att uppmärksamma 
kulturutövare med pris och stipendium så beaktas de övergripande värden som beskrivs i 
kulturprogrammet. 

Gällande idrottsstipendium och idrottspris
Idrottspriset och Idrottsstipendiet bedöms ha kopplingar till flera styrdokument. 

Program social hållbarhet – ökat innanförskap (KS2019/0202) är ett långsiktigt och visionärt 
dokument, med fokus på vad Kungälvs kommun ska uppnå kring ökad social hållbarhet och 
innanförskap. Under områdena tidiga insatser och hälsa lyfts barn och ungdomars goda 
levnadsvanor och ökad fysisk aktivitet fram som särskilt prioriterat. 

I underliggande social översiktsplan (KS2019/1500) sker olika konkretiseringar hur Kungälvs 
kommun ska skapa ökade förutsättningar kring fysisk aktivitet bland barn och ungdomar. 

Idrottspolitiska programmets (KS2018/1043) syfte är att utveckla idrotten genom samverkan mellan 
idrotten, kommunen och näringslivet. I det idrottspolitiska programmet sker förtydligande kring 
föreningslivet. Syftet är att detta ska:
- bidra till en god och jämlik folkhälsa
- stimulera integration och minska utanförskap
- säkra Kungälv som en attraktiv kommun
- skapa en rolig, stimulerande och omväxlande fritid för alla 
Kungälvs kommuns idrottspris- och idrottsstipendium överensstämmer med inriktningar social 
hållbarhet, social översiktsplan samt idrottspolitiska programmet. 

Gällande hållbarhetsstipendium
Hållbarhetsstipendium bedöms ha kopplingar till flera styrdokument, framför allt Energiplan, Natur- 
och friluftsplan. Genom att dela ut ett hållbarhetstipendium så beaktas de övergripande målen som 
anges i planerna. 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Priserna och stipendierna syftar till att uppmärksamma aktörer inom diverse områden med 
anknytning till Kungälvs kommun. Ärendet påverkar ingen medborgargrupp i stort. 
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Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Förvaltningen bedömer att ärendet inte har en påverkan utifrån ett medarbetarperspektiv

Ekonomisk bedömning
Ärendet innebär ingen förändringen i prissummorna som delas ut. 

Förslag till beslut
1. De reviderade reglerna för Kungälvs kommuns priser och stipendier antas och 

ersätter tidigare styrdokument gällande priser och stipendier.
2. De reviderade reglerna för Kungälvs kommun börjar gälla 2023-01-01.

Dennis Reinhold Helena Tallberg
Sektorchef skola Verksamhetschef

Anders Holm
Sektorchef Samhälle och Utveckling

Expedieras till: 

För kännedom till:
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1. Inledning
Kungälvs kommun delar årligen ut priser och stipendier för att uppmärksamma 
prestationer inom olika områden. Syftet är att inom idrotten, kulturen och hållbarhet 
belysa personer eller föreningarnas insatser.  

2. Relation till andra styrdokument
Kulturstipendiet och kulturpriset har en koppling till Kulturprogrammet. Priset och 
stipendiet ligger i linje med de övergripande värden som beaktas i Kulturprogrammet. 

Idrottspriset och Idrottsstipendiet bedöms ha kopplingar till flera styrdokument: 
Program social hållbarhet – ökat innanförskap, underliggande social översiktsplan 
och Idrottspolitiska programmet.

Program social hållbarhet – ökat innanförskap (KS2019/0202) är ett långsiktigt och 
visionärt dokument, med fokus på vad Kungälvs kommun ska uppnå kring ökad 
social hållbarhet och innanförskap. Under områdena tidiga insatser och hälsa lyfts 
barn och ungdomars goda levnadsvanor och ökad fysisk aktivitet fram som särskilt 
prioriterat. 

I underliggande social översiktsplan (KS2019/1500) sker olika konkretiseringar hur 
Kungälvs kommun ska skapa ökade förutsättningar kring fysisk aktivitet bland barn 
och ungdomar. 

Idrottspolitiska programmets (KS2018/1043) syfte är att utveckla idrotten genom 
samverkan mellan idrotten, kommunen och näringslivet. I det idrottspolitiska 
programmet sker förtydligande kring föreningslivet. Syftet är att detta ska:
- bidra till en god och jämlik folkhälsa
- stimulera integration och minska utanförskap
- säkra Kungälv som en attraktiv kommun
- skapa en rolig, stimulerande och omväxlande fritid för alla 

Kungälvs kommuns idrottspris- och idrottsstipendium överensstämmer med 
inriktningar social hållbarhet, social översiktsplan samt idrottspolitiska programmet. 

Hållbarhetsstipendiet har framförallt en koppling till Vision 2040. I Vision 2040 anges 
det att Kungälv har en tydlig miljöprofil och strävar efter ett långsiktigt hållbart 
samhälle innehållande de tre dimensionerna socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Det 
innebär ett samhälle där levnadsvillkor och resursanvändning möter mänskliga behov 
utan att äventyra hållbarheten. (Vision 2040, s.4.)
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3. Syfte
Syftet med detta styrdokument är att samla samtliga priser och stipendier som 
Kungälvs kommun delar ut. Syftet är att säkerställa en likvärdig och transparent 
hantering. 

Idrottsstipendiet syftar till att uppmärksamma och premiera unga idrottsutövare, 
ungdomslag eller ungdomsledare.

Idrottspriset syftar till att uppmärksamma unika framgångsrika idrottsprestationer eller 
idrottsinsatser.

Kulturstipendium utdelas för visade lovande förutsättningar inom de områden som 
anges i inledningen.

Kulturpris utdelas till person eller grupp av personer för värdefulla insatser inom 
kulturella områden.

Hållbarhetsstipendiet är avsett att uppmuntra insatser som bidrar till en hållbar 
utveckling, lokalt eller globalt.

4. Mål och viljeinriktning
Målet med reglerna är att uppmärksamma personer och grupper som genomför eller 
har genomfört värdefulla insatser inom idrotten, kulturen och hållbarhet samt lyfta de 
som visar lovande förutsättningar inom samma områden. 

Genom att det finns ett regelverk med villkor och nomineringsprocess säkras att de 
nominerade har samma villkor. 

5. Villkor
5.a. Idrottsstipendiet

 Stipendiet kan delas ut till enskilda föreningar, lag eller personer, som ett 
erkännande för särskilda prestationer eller insatser. 

 Stipendiet kan delas av flera stipendiater. 
 Enskild förening ska vara verksam i Kungälvs kommun.
 Enskild utövare/ledare ska vara mantalsskriven i Kungälvs kommun.
 Stipendiaten ska vara aktiv i en idrott i enligt med Riksidrottsförbundets 

riktlinjer. 
 Stipendiet kan delas ut till samma lag, ledare, utövare mer än en gång. 
 Utskottet för bildning och lärande är stipendiejury och ska behandla inkomna 

nomineringar och besluta om stipendiegivning.

5.b. Idrottspriset
 Idrottspriset delas ut till enskilda föreningar eller personer som ett erkännande 

för insatsen/prestationen.
  Idrottspriset kan inte delas av flera pristagare. 
 Enskild förening ska vara verksam i Kungälvs kommun.
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 Enskild idrottsutövare ska vara mantalsskriven alternativ född/uppvuxen i 
Kungälvs kommun. 

 Pristagaren ska vara aktiv i en idrott i enlighet med Riksidrottsförbundets 
riktlinjer.

 Priset kan delas ut till samma förening/person mer än en gång. 
 Utskottet för bildning och lärande är stipendiejury och ska behandla inkomna 

nomineringar och besluta om stipendiegivning.
 Priset ger Kungälvs kommun som ett extra bidrag till ett av pristagaren angett 

område inom barn- och ungdomsidrotten i Kungälvs kommun. 

5.c. Kulturstipendiet
 Berättigade att mottaga kulturstipendium är personer som är födda eller 

bosatta inom Kungälvs Kommun eller på annat sätt ha nära anknytning till 
kommunen.

 bedömningen ska det ses som en fördel om det i förslagen till 
stipendiat/stipendiater anges hur stipendiet skall användas för utveckling och 
förkovran inom respektive område.

5.d. Kulturpris
Kulturpris utdelas till person eller grupp av personer för värdefulla insatser inom 
kulturella områden såsom litteratur, musik, bildkonst, fotokonst, konsthantverk, teater, 
dans, textilkonst, musei- eller utställningsverksamhet, lokalhistorisk forskning eller 
andra jämförbara områden

 Berättigade att mottaga kulturpris är personer som är födda eller bosatta inom 
Kungälvs Kommun eller på annat sätt ha nära anknytning till kommunen.

5.e. Hållbarhetsstipendiet
Stipendiet är avsett att uppmuntra insatser som bidrar till en hållbar utveckling, lokalt 
eller globalt. Begreppet hållbar utveckling har definierats av FN som en utveckling 
där vi får ”ett samhälle som tillgodoser dagens behov utan att undergräva framtida 
generationers möjligheter att tillgodose sina behov”. I miljöbalken definieras 
begreppet som att ”nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam 
och god miljö”. Insatser för en hållbar utveckling kan göras inom bland annat följande 
områden: naturvård, biologisk mångfald, friluftsliv, renare luft, vatten och mark, 
minskade avfallsmängder, källsortering, effektivare användning av energi, vatten och 
material, folkbildning inom området samt miljörelaterade folkhälso- eller sociala 
insatser.

Stipendiet skall delas ut till person som är bosatt och/eller verkar i kommunen eller på 
annat sätt har anknytning till kommunen. Stipendium kan även utdelas till företag 
eller organisationer som verkar i kommunen.

Stipendium utdelas för ett år i sänder och får tilldelas samma mottagare högst två år i 
följd.

Stipendiet kan delas upp på flera kandidater.
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6. Nominering
Förvaltningen fastställer årligen vilka nomineringsperioder som ska gälla för 
respektive pris och stipendium. 

6.a. Idrottspriset och idrottsstipendiet
Nominering till Idrottsstipendiet och Idrottspriset kan lämnas in av enskild person, 
ledare eller förening. Utskottet för bildning och lärande är stipendiejury och ska 
behandla inkomna nomineringar och besluta om stipendiegivning. Ledamot av 
stipendiejury har rätt att själv föreslå kandidater som denne anser att det finns 
berättigade sådana utanför kretsen av sökande. Den samlade UBL kan föreslå och 
utse stipendiat/-er efter förslagstiden har löpt ut.

Förslag ska vara inkomna före nomineringstidens utgång. 

Förslag som inkommit efter förslagstidens utgång beaktas ej.

6.b. Kulturpriset och kulturstipendiet
Kulturpris kan ej sökas. Kulturpristagare utses av Utskottet för bildning och lärande 
(UBL) efter förslag från allmänheten, ledamot i UBL eller från UBL själv. 

Kulturstipendiat/-er utses av UBL efter inkomna förslag från ledamot, sökanden själv 
eller på förslag från allmänheten. Förslag skall vara inkomna före förslagstidens 
utgång. 

Det samlade UBL kan föreslå och utse stipendiat/-er efter förslagstiden har löpt ut.

Förslag inkomna efter förslagstidens utgång kan ej beaktas.

6.c. Hållbarhetsstipendiet
Nominering till Hållbarhetsstipendiet kan lämnas in av enskild person, ledare eller 
förening. Utskottet för bildning och lärande är stipendiejury och ska behandla 
inkomna nomineringar och besluta om stipendiegivning. Det samlade UBL kan 
föreslå och utse stipendiat/-er efter förslagstidens har löpt ut.

Stipendieförslag som inkommit efter förslagstidens utgång beaktas ej.

7. Pris
Idrottstipendium och idrottspriset har en totalt prissumma på 10 000 kronor. 
För Idrottsstipendiet tillfaller summan (10 000 kronor) stipendiaten. 

För Idrottspriset ger Kungälvs kommun som ett extra bidrag (10 000 kronor) till ett av 
pristagaren angett område inom barn- och ungdomsidrotten i Kungälvs kommun.

Kulturpriset utgörs av ett konstverk, speciellt utformat för ändamålet.

Kulturstipendiet om 10 000 kronor och kan i särskilda fall delas mellan högst tre 
mottagare.

UBL utdelar hållbarhetsstipendiet, vilket utgår med belopp som kommunfullmäktige 
beviljar för ändamålet.



92/22 Tjänsteutlåtande Regler för Kungälvs kommuns priser och stipendier - KS2022/1644-1 Tjänsteutlåtande Regler för Kungälvs kommuns priser och stipendier : Regler för Kungälvs kommun priser och stipendier 1123982_2_0

8. Beslutsfattande
 UBL skall till protokollet kort motivera sina beslut. 
 Pris- och stipendieutdelning sker på den dag och tid som UBL fastställer. 
 Utdelning sker på sammanträde för kommunfullmäktige. Detta görs vid olika 

tillfällen för de olika priserna och stipendierna. 

9. Levandegöra
Utskottet för bildning och lärande skall senast en månad före förslagstidens utgång 
på lämpligt sätt informera allmänheten om att stipendium kan föreslås eller sökas och 
pris föreslås till utskottet för bildning och lärande. Information ska finnas om 
respektive pris och stipendium på kommunens hemsida. 

10. Uppföljning
Reglerna revideras senast under en ny mandatperiods första år, vid 2023-12-31
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