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Tjänsteutlåtande, driftbidrag 2022: Harestads skyttegille (Dnr
KS2022/0340-2)

Sammanfattning

Kungälvs kommun fördelar årligen driftbidrag till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. De
ekonomiska bidragen stärker den ideella sektorns förutsättningar att erbjuda aktiviteter och
verksamheter av god kvalitet med en inriktning som kännetecknas av delaktighet och jämlikt
inflytande. Det kommunala föreningsstödet avses endast täcka en del av föreningens kostnader.
Kostnaderna som föreningen redovisar är för verksamhetsåret 2020.
Total budget för bidraget att fördela: 1 400 000 kronor.

Harestads skyttegille har ansökt om stöd för kostnader föreningen haft under 2020.

Förslag till beslut:

Harestads skyttegille erhåller 30 786 kronor i driftbidrag 2022.

Juridisk bedömning

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

Förvaltningens bedömning

Bakgrund
Idrottsföreningar som bedriver ungdomsverksamhet kan få stöd för faktiska driftkostnader
kopplade till föreningens lokaler, anläggning eller verksamhetens genomförande. Hyra, arrende
- Ränta avseende lån
- Värme, elektricitet
- Renhållning, sotning, vatten och avlopp
- Fastighetsförsäkring
- Vägavgift
- Bredband
- Taxa anläggning i annan kommun.
- Kostnad för följebåt
Bidragsberättigade föreningar kategoriseras i tre grupper:
1. Föreningar som bedriver huvuddelen av sin verksamhet i egen anläggning
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2. Föreningar som bedriver huvuddelen av sin verksamhet utan anläggning (exempelvis
vattensporter som rodd, kanot eller segling)
3. Föreningar som bedriver huvuddelen av sin verksamhet vid kommunal anläggning.
Krav:
4. Föreningen ska vara klassificerad som ungdomsverksamhet vilket innebär att föreningen
ska ha en huvudsaklig inriktning på åldersgruppen 7–20 år
5. Föreningen ska äga alternativt hyra fastigheten/anläggningen med ett hyreskontrakt på
minst ett år. Endast lokalyta exklusiv för verksamheten är bidragsgrundande.
6. Fastigheten/anläggningen ska vara geografiskt placerad i Kungälvs kommun.
7. Lokalen måste uppfylla myndighetskrav vad gäller exempelvis bygglov, brandsäkerhet och
försäkring.
8. Kommunen har rätt att dra in hela eller delar av bidraget om lokalen/anläggningen inte
sköts eller används på ett för kommunen godtagbart sätt.

Begränsningar:
- Förening som bedriver huvuddelen av sin verksamhet i kommunal anläggning eller utanför 
anläggning (kategori 3) kan maximalt få 30% av sökt bidragssumma.
- Stödet omfattar eller avser inte att vara ett stöd till investeringar av olika slag.
- Stöd ges inte för lokaler hyrda i andra hand eller då privatpersoner står för
hyreskontraktet.
- Föreningslokaler som byggts med hjälp av ekonomisk eller annat kommunalt stöd
kommer att prövas särskilt och behandlas med stor restriktivitet.
- Stödet kan inte sökas för hyreskostnader eller liknande i redan kommunalt
subventionerade lokaler.

- Timtaxa i kommunens lokaler är inte berättigad till stöd.

Bedömning
Föreningen Harestads skyttegille är en skytteförening i Kungälvs kommun. Harestads skyttegille 
bedriver luft-(10m), korthålls-(50m) och mausergevärsskytte (300m) på egna banor.
Föreningen bedriver skytte inom de tre olika skyttegrenarna; luftgevär på 10 meter, korthållsgevär 
på 50 meter och mauserskytte (6,5) på 300 meter. Under sommarhalvåret bedriver föreningen 
korthålls- och mauserskytte och under hösten och vintern luftgevärsskytte. Föreningen finns på 
Slånvägen 15 i Kärna.

Föreningen har 89 medlemmar, av dessa är 59 mellan 7–20 år, 21 flickor och 38 pojkar. 
Föreningen har redovisat kostnader kring sin klubblokal under 2022 för 37 412 kronor. 
2021 erhöll föreningen 28 472 kronor i driftbidrag.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Stödet relaterar till kommunfullmäktiges strategiska mål: 
- Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande
- Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar
- Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kultur- och fritidsliv
- Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Målen i Agenda 2030 handlar om att försöka skapa anständiga och hållbara
levnadsförhållanden och levnadsvillkor för alla världens människor. Ansökan ”Ett Aktivt
Kungälv” har bedömts utifrån följande mål i Agenda 2030:
- Mål 3. God hälsa och välbefinnande
- Mål 4 God utbildning för alla

 - Mål 10 Minskad ojämlikhet

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
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Driftbidraget finns beskrivit i sin helhet i styrdokumentet ”Riktlinjer för föreningsbidrag” 
KS2020/0674, som i sin tur relaterar till tidigare fastställda styrdokument: 
- Vision 2040, KS2012/817 
- Social översiktsplan steg 1, KS2018/1329 
- Idrottspolitiskt program, KS2018/1043 
- Funktionshinderspolitiskt program, KS2012/1521 
- Näringslivsplan för ökad tillväxt, KS2016/0428
Bedömningen är att inkommen ansökan gällande driftbidrag 2022, överensstämmer med 
inriktningar i ovannämnde politiska styrdokument. 

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

LUPP-undersökningen är ett viktigt redskap för att få kunskap om ungas livssituation och
Skapa ökad delaktighet för unga i Kungälvs kommun. Senaste LUPP-undersökningen
genomfördes hösten 2020 i årskurs 8 samt årskurs två vid gymnasiet. Kungälv har tidigare
genomfört Lupp 2013 och 2017 vilket möjliggör jämförelser över tid. Slutsatser är att:
- Tre av fyra åk8-elever uppger att de tränar flera gånger i veckan (skolidrotten
inräknad) – var tionde svarar tvärtom som oftast några gånger i månaden.
- Drygt 60 procent av åk8-eleverna är medlem i en förening, pojkar i lite mindre
utsträckning än flickor, och hos pojkarna var andelen väsentligt större 2013. Enligt
undersökningen finns stora skillnader mellan boendeområden. Tendens kring
minskat föreningsdeltagande går även att utläsa gymnasierapporten vid årkurs 2 på
Mimers Hus.
- Den självskattade hälsan hos åk8-flickor har minskat stegvis sedan första mätningen
2013. Det allra vanligaste hälsobesväret är stress, vilket gäller särskilt flickorna: 63
procent mot 26 procent av pojkarna.

Bedömningen ur medborgar- och brukarperspektiv är att driftbidraget för föreningarna med egna 
anläggningar att fortsätta sin fyller in viktig funktion för att på nya sätt öka den viktiga mötesplatsen 
för barn och unga i kommunen och få dessa att fortsätta vara fysiskt aktiva. 

.

Ekonomisk bedömning
Budget för driftbidrag 2022: 1 400 000 kronor.
Stödet fördelas rättvist bland alla sökande föreningar. 
Föreningen har ansökt om totalt 58 087 kronor, kvittokopior är inskickade. 
Vid fördelningen av årets driftbidrag erhåller föreningarna 53% av godkänt belopp vad gäller 
kostnader för hyra, arrende, ränta, värme, renhållning, solvning, vatten, avlopp, 
fastighetsförsäkring, vägavgift och bredband (A). 
Gällande taxa i annan anläggning, verksamhetens genomförande och kostnad för följebåt (B) 
erhåller föreningarna 30% av kostnaderna.  

Harestads skyttegille har ansökt om totalt 58 087 kronor. Förvaltningen föreslår att föreningen 
Harestads skyttegille erhåller 30 786 kronor i driftbidrag 2022.

Stödet ryms inom befintlig budget. 

Förslag till beslut
1. Harestads skyttegille erhåller 30 786 kronor i driftbidrag 2022.
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Helena Tellberg Anders Holm 
Verksamhetschef lokaler och anläggningar Sektorchef samhälle och utveckling

Expedieras till: Katarina Vallström
Harestads skyttegille 

För kännedom till:
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Driftbidrag 2022: IFK Kungälv (Dnr KS2022/0341-3)

Sammanfattning

Kungälvs kommun fördelar årligen driftbidrag till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. De
ekonomiska bidragen stärker den ideella sektorns förutsättningar att erbjuda aktiviteter och
verksamheter av god kvalitet med en inriktning som kännetecknas av delaktighet och jämlikt
inflytande. Det kommunala föreningsstödet avses endast täcka en del av föreningens kostnader.
Kostnaderna som föreningen redovisar är för verksamhetsåret 2020.
Total budget för bidraget att fördela: 1 400 000 kronor.

Föreningen IFK Kungälv har ansökt om stöd för kostnader föreningen haft under 2020.

Förslag till beslut:

IFK Kungälv erhåller 76 575 kronor i driftbidrag 2022.

Juridisk bedömning

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

Förvaltningens bedömning

Bakgrund
Idrottsföreningar som bedriver ungdomsverksamhet kan få stöd för faktiska driftkostnader
kopplade till föreningens lokaler, anläggning eller verksamhetens genomförande. Hyra, arrende
- Ränta avseende lån
- Värme, elektricitet
- Renhållning, sotning, vatten och avlopp
- Fastighetsförsäkring
- Vägavgift
- Bredband
- Taxa anläggning i annan kommun.
- Kostnad för följebåt
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Bidragsberättigade föreningar kategoriseras i tre grupper:
1. Föreningar som bedriver huvuddelen av sin verksamhet i egen anläggning
2. Föreningar som bedriver huvuddelen av sin verksamhet utan anläggning (exempelvis
vattensporter som rodd, kanot eller segling)
3. Föreningar som bedriver huvuddelen av sin verksamhet vid kommunal anläggning.
Krav:
4. Föreningen ska vara klassificerad som ungdomsverksamhet vilket innebär att föreningen
ska ha en huvudsaklig inriktning på åldersgruppen 7–20 år
5. Föreningen ska äga alternativt hyra fastigheten/anläggningen med ett hyreskontrakt på
minst ett år. Endast lokalyta exklusiv för verksamheten är bidragsgrundande.
6. Fastigheten/anläggningen ska vara geografiskt placerad i Kungälvs kommun.
7. Lokalen måste uppfylla myndighetskrav vad gäller exempelvis bygglov, brandsäkerhet och
försäkring.
8. Kommunen har rätt att dra in hela eller delar av bidraget om lokalen/anläggningen inte
sköts eller används på ett för kommunen godtagbart sätt.

Begränsningar:
- Förening som bedriver huvuddelen av sin verksamhet i kommunal anläggning eller utanför 
anläggning (kategori 3) kan maximalt få 30% av sökt bidragssumma.
- Stödet omfattar eller avser inte att vara ett stöd till investeringar av olika slag.
- Stöd ges inte för lokaler hyrda i andra hand eller då privatpersoner står för
hyreskontraktet.
- Föreningslokaler som byggts med hjälp av ekonomisk eller annat kommunalt stöd
kommer att prövas särskilt och behandlas med stor restriktivitet.
- Stödet kan inte sökas för hyreskostnader eller liknande i redan kommunalt
subventionerade lokaler.
- Timtaxa i kommunens lokaler är inte berättigad till stöd.

Bedömning
IFK Kungälv är en bandyförening med hemmaarena Skarpe Nord. Föreningen hyr 
föreningslokaler, kansli och mötesrum för verksamheten. 
Föreningen har breddidrott, allt från bandykul för de minsta barnen till a-lagsverksamhet. 
Föreningen har 305 medlemmar, av dessa är 98 mellan 7–20 år. 5 av dessa är flickor och resten 
pojkar. 
Föreningen har på eget initiativ fått i gång projektet ”Ett aktivt Kungälv KS2021/1574, för att
få fler barn- och unga i rörelse. 
Föreningen har ansökt om totalt 144 482 kronor, kvittokopior är inskickade.
Föreningen IFK Kungälv erhåll 2021, 68 236 kronor i driftbidrag. 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Stödet relaterar till kommunfullmäktiges strategiska mål: 
- Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande
- Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar
- Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kultur- och fritidsliv
- Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Målen i Agenda 2030 handlar om att försöka skapa anständiga och hållbara
levnadsförhållanden och levnadsvillkor för alla världens människor. Ansökan ”Ett Aktivt
Kungälv” har bedömts utifrån följande mål i Agenda 2030:
- Mål 3. God hälsa och välbefinnande
- Mål 4 God utbildning för alla

 - Mål 10 Minskad ojämlikhet
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Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Driftbidraget finns beskrivit i sin helhet i styrdokumentet ”Riktlinjer för föreningsbidrag” 
KS2020/0674, som i sin tur relaterar till tidigare fastställda styrdokument: 
- Vision 2040, KS2012/817 
- Social översiktsplan steg 1, KS2018/1329 
- Idrottspolitiskt program, KS2018/1043 
- Funktionshinderspolitiskt program, KS2012/1521 
- Näringslivsplan för ökad tillväxt, KS2016/0428
Bedömningen är att inkommen ansökan gällande driftbidrag 2022, överensstämmer med 
inriktningar i ovannämnde politiska styrdokument. 

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

LUPP-undersökningen är ett viktigt redskap för att få kunskap om ungas livssituation och
Skapa ökad delaktighet för unga i Kungälvs kommun. Senaste LUPP-undersökningen
genomfördes hösten 2020 i årskurs 8 samt årskurs två vid gymnasiet. Kungälv har tidigare
genomfört Lupp 2013 och 2017 vilket möjliggör jämförelser över tid. Slutsatser är att:
- Tre av fyra åk8-elever uppger att de tränar flera gånger i veckan (skolidrotten
inräknad) – var tionde svarar tvärtom som oftast några gånger i månaden.
- Drygt 60 procent av åk8-eleverna är medlem i en förening, pojkar i lite mindre
utsträckning än flickor, och hos pojkarna var andelen väsentligt större 2013. Enligt
undersökningen finns stora skillnader mellan boendeområden. Tendens kring
minskat föreningsdeltagande går även att utläsa gymnasierapporten vid årkurs 2 på
Mimers Hus.
- Den självskattade hälsan hos åk8-flickor har minskat stegvis sedan första mätningen
2013. Det allra vanligaste hälsobesväret är stress, vilket gäller särskilt flickorna: 63
procent mot 26 procent av pojkarna.

Bedömningen ur medborgar- och brukarperspektiv är att driftbidraget för föreningarna med egna 
anläggningar att fortsätta sin fyller in viktig funktion för att på nya sätt öka den viktiga mötesplatsen 
för barn och unga i kommunen och få dessa att fortsätta vara fysiskt aktiva. 

Ekonomisk bedömning
Budget för driftbidrag 2022: 1 400 000 kronor.
Stödet fördelas rättvist bland alla sökande föreningar. 
Föreningen har ansökt om totalt 144 482 kronor, kvittokopior är inskickade. 
Vid fördelningen av årets driftbidrag erhåller föreningarna 53% av godkänt belopp vad gäller 
kostnader för hyra, arrende, ränta, värme, renhållning, solvning, vatten, avlopp, 
fastighetsförsäkring, vägavgift och bredband (A). 
Gällande taxa i annan anläggning, verksamhetens genomförande och kostnad för följebåt (B) 
erhåller föreningarna 30% av kostnaderna.  

IFK Kungälv har ansökt om totalt 144 482 kronor. Förvaltningen föreslår att föreningen erhåller 
76 575 kronor i driftbidrag 2022.

Stödet ryms inom befintlig budget. 

Förslag till beslut
1. IFK Kungälv erhåller 76 575 kronor i driftbidrag 2022.
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Helena Tellberg Anders Holm
Verksamhetschef lokaler och anläggningar Sektorchef samhälle och utveckling

Expedieras till: Katarina Vallström
IFK Kungälv

För kännedom till:
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Driftbidrag 2022: IK Kongahälla (Dnr KS2022/0342-2)

Sammanfattning

Kungälvs kommun fördelar årligen driftbidrag till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. De
ekonomiska bidragen stärker den ideella sektorns förutsättningar att erbjuda aktiviteter och
verksamheter av god kvalitet med en inriktning som kännetecknas av delaktighet och jämlikt
inflytande. Det kommunala föreningsstödet avses endast täcka en del av föreningens kostnader.
Kostnaderna som föreningen redovisar är för verksamhetsåret 2020.
Total budget för bidraget att fördela: 1 400 000 kronor.

IK Kongahälla har ansökt om stöd för kostnader föreningen haft under 2020.

Förslag till beslut:

Föreningen IK Kongahälla erhåller 34 548 kronor i driftbidrag 2022.

Juridisk bedömning

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

Förvaltningens bedömning

Bakgrund
Idrottsföreningar som bedriver ungdomsverksamhet kan få stöd för faktiska driftkostnader
kopplade till föreningens lokaler, anläggning eller verksamhetens genomförande. Hyra, arrende
- Ränta avseende lån
- Värme, elektricitet
- Renhållning, sotning, vatten och avlopp
- Fastighetsförsäkring
- Vägavgift
- Bredband
- Taxa anläggning i annan kommun.
- Kostnad för följebåt
Bidragsberättigade föreningar kategoriseras i tre grupper:
1. Föreningar som bedriver huvuddelen av sin verksamhet i egen anläggning
2. Föreningar som bedriver huvuddelen av sin verksamhet utan anläggning (exempelvis
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vattensporter som rodd, kanot eller segling)
3. Föreningar som bedriver huvuddelen av sin verksamhet vid kommunal anläggning.
Krav:
4. Föreningen ska vara klassificerad som ungdomsverksamhet vilket innebär att föreningen
ska ha en huvudsaklig inriktning på åldersgruppen 7–20 år
5. Föreningen ska äga alternativt hyra fastigheten/anläggningen med ett hyreskontrakt på
minst ett år. Endast lokalyta exklusiv för verksamheten är bidragsgrundande.
6. Fastigheten/anläggningen ska vara geografiskt placerad i Kungälvs kommun.
7. Lokalen måste uppfylla myndighetskrav vad gäller exempelvis bygglov, brandsäkerhet och
försäkring.
8. Kommunen har rätt att dra in hela eller delar av bidraget om lokalen/anläggningen inte
sköts eller används på ett för kommunen godtagbart sätt.

Begränsningar:
- Förening som bedriver huvuddelen av sin verksamhet i kommunal anläggning eller utanför 
anläggning (kategori 3) kan maximalt få 30% av sökt bidragssumma.
- Stödet omfattar eller avser inte att vara ett stöd till investeringar av olika slag.
- Stöd ges inte för lokaler hyrda i andra hand eller då privatpersoner står för
hyreskontraktet.
- Föreningslokaler som byggts med hjälp av ekonomisk eller annat kommunalt stöd
kommer att prövas särskilt och behandlas med stor restriktivitet.
- Stödet kan inte sökas för hyreskostnader eller liknande i redan kommunalt
subventionerade lokaler.

- Timtaxa i kommunens lokaler är inte berättigad till stöd.

Bedömning
IK Kongahälla är en barn- och ungdomsförening med främst inriktning på fotboll. 
Föreningen har sitt klubbhus och kansli vid anläggningen Kongevi. 
Föreningen har verksamhet för barn- och ungdomar, men även dam- och herrfotboll. 
Antalet medlemmar är 450, av dessa är 342 mellan 7-20 år, fördelat på 84 flickor och 258 pojkar. 
Föreningen har ansökt om kostnader kopplade till föreningsbyggnaden, för totalt 65 186 kronor. 
Föreningen erhåll 2021, 33 515 kronor i driftbidrag. 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Stödet relaterar till kommunfullmäktiges strategiska mål: 
- Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande
- Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar
- Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kultur- och fritidsliv
- Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Målen i Agenda 2030 handlar om att försöka skapa anständiga och hållbara
levnadsförhållanden och levnadsvillkor för alla världens människor. Ansökan ”Ett Aktivt
Kungälv” har bedömts utifrån följande mål i Agenda 2030:
- Mål 3. God hälsa och välbefinnande
- Mål 4 God utbildning för alla

 - Mål 10 Minskad ojämlikhet

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
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Driftbidraget finns beskrivit i sin helhet i styrdokumentet ”Riktlinjer för föreningsbidrag” 
KS2020/0674, som i sin tur relaterar till tidigare fastställda styrdokument: 
- Vision 2040, KS2012/817 
- Social översiktsplan steg 1, KS2018/1329 
- Idrottspolitiskt program, KS2018/1043 
- Funktionshinderspolitiskt program, KS2012/1521 
- Näringslivsplan för ökad tillväxt, KS2016/0428
Bedömningen är att inkommen ansökan gällande driftbidrag 2022, överensstämmer med 
inriktningar i ovannämnde politiska styrdokument. 

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

LUPP-undersökningen är ett viktigt redskap för att få kunskap om ungas livssituation och
Skapa ökad delaktighet för unga i Kungälvs kommun. Senaste LUPP-undersökningen
genomfördes hösten 2020 i årskurs 8 samt årskurs två vid gymnasiet. Kungälv har tidigare
genomfört Lupp 2013 och 2017 vilket möjliggör jämförelser över tid. Slutsatser är att:
- Tre av fyra åk8-elever uppger att de tränar flera gånger i veckan (skolidrotten
inräknad) – var tionde svarar tvärtom som oftast några gånger i månaden.
- Drygt 60 procent av åk8-eleverna är medlem i en förening, pojkar i lite mindre
utsträckning än flickor, och hos pojkarna var andelen väsentligt större 2013. Enligt
undersökningen finns stora skillnader mellan boendeområden. Tendens kring
minskat föreningsdeltagande går även att utläsa gymnasierapporten vid årkurs 2 på
Mimers Hus.
- Den självskattade hälsan hos åk8-flickor har minskat stegvis sedan första mätningen
2013. Det allra vanligaste hälsobesväret är stress, vilket gäller särskilt flickorna: 63
procent mot 26 procent av pojkarna.

Bedömningen ur medborgar- och brukarperspektiv är att driftbidraget för föreningarna med egna 
anläggningar att fortsätta sin fyller in viktig funktion för att på nya sätt öka den viktiga mötesplatsen 
för barn och unga i kommunen och få dessa att fortsätta vara fysiskt aktiva. 

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Ärendet bedöms inte påverka medarbetarperspektivet.

Ekonomisk bedömning
Budget för driftbidrag 2022: 1 400 000 kronor.
Stödet fördelas rättvist bland alla sökande föreningar. 
Föreningen har ansökt om totalt 65 186 kronor, kvittokopior är inskickade. 
Vid fördelningen av årets driftbidrag erhåller föreningarna 53% av godkänt belopp vad gäller 
kostnader för hyra, arrende, ränta, värme, renhållning, solvning, vatten, avlopp, 
fastighetsförsäkring, vägavgift och bredband (A). 
Gällande taxa i annan anläggning, verksamhetens genomförande och kostnad för följebåt (B) 
erhåller föreningarna 30% av kostnaderna.  

Föreningen IK Kongahälla har ansökt om totalt 65 186 kronor. Förvaltningen föreslår att föreningen 
erhåller 34 548 kronor i driftbidrag 2022.

Stödet ryms inom befintlig budget. 

.
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Förslag till beslut
1. Föreningen IK Kongahälla erhåller 34 548 kronor i driftbidrag 2022.

Helena Tellberg Anders Holm
Verksamhetschef lokaler och anläggningar Sektorchef samhälle och utveckling

Expedieras till: Katarina Vallström
IK Kongahälla 

För kännedom till:

 



25/22 Driftbidrag 2022: Kareby IS  - KS2022/0343-2 Driftbidrag 2022: Kareby IS  : Driftbidrag 2022: Kareby IS

Postadress: Kungälvs kommun, 442 81 Kungälv. Besöksadress: Ytterbyvägen 2, 442 30 Kungälv.
Telefon: 0303–23 80 00. E-post: kommun@kungalv.se

www.kungalv.se

Tjänsteskrivelse

Sid 1 (4)

Sid 1 (4)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-05-31

Handläggarens namn
Katarina Vallström

Klicka eller tryck här för att ange datum.

Driftbidrag 2022: Kareby IS (Dnr KS2022/0343-2)

Sammanfattning

Kungälvs kommun fördelar årligen driftbidrag till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. De
ekonomiska bidragen stärker den ideella sektorns förutsättningar att erbjuda aktiviteter och
verksamheter av god kvalitet med en inriktning som kännetecknas av delaktighet och jämlikt
inflytande. Det kommunala föreningsstödet avses endast täcka en del av föreningens kostnader.
Kostnaderna som föreningen redovisar är för verksamhetsåret 2020.
Total budget för bidraget att fördela: 1 400 000 kronor.

Kareby IS har ansökt om stöd för kostnader föreningen haft under 2020.

Förslag till beslut:

Kareby IS erhåller 59 008 kronor i driftbidrag 2022.

Juridisk bedömning

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

Förvaltningens bedömning

Bakgrund
Idrottsföreningar som bedriver ungdomsverksamhet kan få stöd för faktiska driftkostnader
kopplade till föreningens lokaler, anläggning eller verksamhetens genomförande. Hyra, arrende
- Ränta avseende lån
- Värme, elektricitet
- Renhållning, sotning, vatten och avlopp
- Fastighetsförsäkring
- Vägavgift
- Bredband
- Taxa anläggning i annan kommun.
- Kostnad för följebåt
Bidragsberättigade föreningar kategoriseras i tre grupper:
1. Föreningar som bedriver huvuddelen av sin verksamhet i egen anläggning
2. Föreningar som bedriver huvuddelen av sin verksamhet utan anläggning (exempelvis
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vattensporter som rodd, kanot eller segling)
3. Föreningar som bedriver huvuddelen av sin verksamhet vid kommunal anläggning.
Krav:
4. Föreningen ska vara klassificerad som ungdomsverksamhet vilket innebär att föreningen
ska ha en huvudsaklig inriktning på åldersgruppen 7–20 år
5. Föreningen ska äga alternativt hyra fastigheten/anläggningen med ett hyreskontrakt på
minst ett år. Endast lokalyta exklusiv för verksamheten är bidragsgrundande.
6. Fastigheten/anläggningen ska vara geografiskt placerad i Kungälvs kommun.
7. Lokalen måste uppfylla myndighetskrav vad gäller exempelvis bygglov, brandsäkerhet och
försäkring.
8. Kommunen har rätt att dra in hela eller delar av bidraget om lokalen/anläggningen inte
sköts eller används på ett för kommunen godtagbart sätt.

Begränsningar:
- Förening som bedriver huvuddelen av sin verksamhet i kommunal anläggning eller utanför 
anläggning (kategori 3) kan maximalt få 30% av sökt bidragssumma.
- Stödet omfattar eller avser inte att vara ett stöd till investeringar av olika slag.
- Stöd ges inte för lokaler hyrda i andra hand eller då privatpersoner står för
hyreskontraktet.
- Föreningslokaler som byggts med hjälp av ekonomisk eller annat kommunalt stöd
kommer att prövas särskilt och behandlas med stor restriktivitet.
- Stödet kan inte sökas för hyreskostnader eller liknande i redan kommunalt
subventionerade lokaler.

- Timtaxa i kommunens lokaler är inte berättigad till stöd.

Bedömning
Kareby IS är en förening som bedriver både verksamhet inom bandy och fotboll. Klubben bedriver 
även gymnastik och boule. Damlaget i bandy spelar i elitserien och har flera gånger blivit 
svenska mästare. Herrlaget i bandy spelar i division 1 Västra Götaland. Föreningen har totalt 424 
medlemmar och av dessa är 290 mellan 7–20 år, varav 125 är flickor och 165 är pojkar. 
Föreningen har ansökt om stöd för kostnader kring sitt klubbhus och även för kostnader föreningen 
haft i andra utomkommunala anläggningar. 
Föreningen har totalt sökt stöd för (A) 80 672 kr och (B) 54 175 kronor. 
Föreningen erhöll 2021, 35 260 kronor i driftbidrag.  

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Stödet relaterar till kommunfullmäktiges strategiska mål: 
- Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande
- Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar
- Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kultur- och fritidsliv
- Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Målen i Agenda 2030 handlar om att försöka skapa anständiga och hållbara
levnadsförhållanden och levnadsvillkor för alla världens människor. Ansökan ”Ett Aktivt
Kungälv” har bedömts utifrån följande mål i Agenda 2030:
- Mål 3. God hälsa och välbefinnande
- Mål 4 God utbildning för alla

 - Mål 10 Minskad ojämlikhet

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
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Driftbidraget finns beskrivit i sin helhet i styrdokumentet ”Riktlinjer för föreningsbidrag” 
KS2020/0674, som i sin tur relaterar till tidigare fastställda styrdokument: 
- Vision 2040, KS2012/817 
- Social översiktsplan steg 1, KS2018/1329 
- Idrottspolitiskt program, KS2018/1043 
- Funktionshinderspolitiskt program, KS2012/1521 
- Näringslivsplan för ökad tillväxt, KS2016/0428
Bedömningen är att inkommen ansökan gällande driftbidrag 2022, överensstämmer med 
inriktningar i ovannämnde politiska styrdokument. 

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

LUPP-undersökningen är ett viktigt redskap för att få kunskap om ungas livssituation och
Skapa ökad delaktighet för unga i Kungälvs kommun. Senaste LUPP-undersökningen
genomfördes hösten 2020 i årskurs 8 samt årskurs två vid gymnasiet. Kungälv har tidigare
genomfört Lupp 2013 och 2017 vilket möjliggör jämförelser över tid. Slutsatser är att:
- Tre av fyra åk8-elever uppger att de tränar flera gånger i veckan (skolidrotten
inräknad) – var tionde svarar tvärtom som oftast några gånger i månaden.
- Drygt 60 procent av åk8-eleverna är medlem i en förening, pojkar i lite mindre
utsträckning än flickor, och hos pojkarna var andelen väsentligt större 2013. Enligt
undersökningen finns stora skillnader mellan boendeområden. Tendens kring
minskat föreningsdeltagande går även att utläsa gymnasierapporten vid årkurs 2 på
Mimers Hus.
- Den självskattade hälsan hos åk8-flickor har minskat stegvis sedan första mätningen
2013. Det allra vanligaste hälsobesväret är stress, vilket gäller särskilt flickorna: 63
procent mot 26 procent av pojkarna.

Bedömningen ur medborgar- och brukarperspektiv är att driftbidraget för föreningarna med egna 
anläggningar att fortsätta sin fyller in viktig funktion för att på nya sätt öka den viktiga mötesplatsen 
för barn och unga i kommunen och få dessa att fortsätta vara fysiskt aktiva. 

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Ärendet bedöms inte påverka medarbetarperspektivet.  

Ekonomisk bedömning
Budget för driftbidrag 2022: 1 400 000 kronor.
Stödet fördelas rättvist bland alla sökande föreningar. 
Föreningen har ansökt om totalt 134 847 kronor, kvittokopior är inskickade. 
Vid fördelningen av årets driftbidrag erhåller föreningarna 53% av godkänt belopp vad gäller 
kostnader för hyra, arrende, ränta, värme, renhållning, solvning, vatten, avlopp, 
fastighetsförsäkring, vägavgift och bredband (A). 
Gällande taxa i annan anläggning, verksamhetens genomförande och kostnad för följebåt (B) 
erhåller föreningarna 30% av kostnaderna.  

Kareby IS har ansökt om totalt 125 041 kronor av dessa är 80 672 kr driftkostnader i samband med 
föreninglokal (stöd 55%) och 54 175 kr är kostnader för utomkommunala anläggningar (30%). 
Verksamheten föreslår att föreningen erhåller 59 008 kronor i driftbidrag 2022.

Stödet ryms inom befintlig budget. 
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Förslag till beslut
1. Kareby IS erhåller 59 008 kronor i driftbidrag 2022.

Helena Tellberg Anders Holm
Verksamhetschef lokaler och anläggningar Sektorchef samhälle och utveckling

Expedieras till: Katarina Vallström
Kareby IS

För kännedom till:
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Driftbidrag 2022: Kode IF (Dnr KS2022/0344-2)

Sammanfattning

Kungälvs kommun fördelar årligen driftbidrag till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. De
ekonomiska bidragen stärker den ideella sektorns förutsättningar att erbjuda aktiviteter och
verksamheter av god kvalitet med en inriktning som kännetecknas av delaktighet och jämlikt
inflytande. Det kommunala föreningsstödet avses endast täcka en del av föreningens kostnader.
Kostnaderna som föreningen redovisar är för verksamhetsåret 2020.
Total budget för bidraget att fördela: 1 400 000 kronor.

Kode IF har ansökt om stöd för kostnader föreningen haft under 2020.

Förslag till beslut:

Kode IF erhåller 121 159 kronor i driftbidrag 2022.

Juridisk bedömning

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

Förvaltningens bedömning

Bakgrund
Idrottsföreningar som bedriver ungdomsverksamhet kan få stöd för faktiska driftkostnader
kopplade till föreningens lokaler, anläggning eller verksamhetens genomförande. Hyra, arrende
- Ränta avseende lån
- Värme, elektricitet
- Renhållning, sotning, vatten och avlopp
- Fastighetsförsäkring
- Vägavgift
- Bredband
- Taxa anläggning i annan kommun.
- Kostnad för följebåt
Bidragsberättigade föreningar kategoriseras i tre grupper:
1. Föreningar som bedriver huvuddelen av sin verksamhet i egen anläggning
2. Föreningar som bedriver huvuddelen av sin verksamhet utan anläggning (exempelvis
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vattensporter som rodd, kanot eller segling)
3. Föreningar som bedriver huvuddelen av sin verksamhet vid kommunal anläggning.
Krav:
4. Föreningen ska vara klassificerad som ungdomsverksamhet vilket innebär att föreningen
ska ha en huvudsaklig inriktning på åldersgruppen 7–20 år
5. Föreningen ska äga alternativt hyra fastigheten/anläggningen med ett hyreskontrakt på
minst ett år. Endast lokalyta exklusiv för verksamheten är bidragsgrundande.
6. Fastigheten/anläggningen ska vara geografiskt placerad i Kungälvs kommun.
7. Lokalen måste uppfylla myndighetskrav vad gäller exempelvis bygglov, brandsäkerhet och
försäkring.
8. Kommunen har rätt att dra in hela eller delar av bidraget om lokalen/anläggningen inte
sköts eller används på ett för kommunen godtagbart sätt.

Begränsningar:
- Förening som bedriver huvuddelen av sin verksamhet i kommunal anläggning eller utanför 
anläggning (kategori 3) kan maximalt få 30% av sökt bidragssumma.
- Stödet omfattar eller avser inte att vara ett stöd till investeringar av olika slag.
- Stöd ges inte för lokaler hyrda i andra hand eller då privatpersoner står för
hyreskontraktet.
- Föreningslokaler som byggts med hjälp av ekonomisk eller annat kommunalt stöd
kommer att prövas särskilt och behandlas med stor restriktivitet.
- Stödet kan inte sökas för hyreskostnader eller liknande i redan kommunalt
subventionerade lokaler.

- Timtaxa i kommunens lokaler är inte berättigad till stöd.

 Bedömning
Kode IF är en fotbollsförening med hemmaanläggning vid Lunnevi, i Kode. 
Föreningshuset utgör en viktig mötesplats, för både unga och gamla. Föreningens driftkostnader är 
kopplade till kostnader gällande föreningshuset.
Föreningen har 372 medlemmar, av dessa är 284 barn och ungdomar mellan 7–20 år, varav 79 är 
flickor och 159 är pojkar.
Föreningen har visat kostnader för 228 602 kronor. 
Föreningen erhöll 2021, 97 557 kronor i driftbidrag. 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Stödet relaterar till kommunfullmäktiges strategiska mål: 
- Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande
- Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar
- Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kultur- och fritidsliv
- Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Målen i Agenda 2030 handlar om att försöka skapa anständiga och hållbara
levnadsförhållanden och levnadsvillkor för alla världens människor. Ansökan ”Ett Aktivt
Kungälv” har bedömts utifrån följande mål i Agenda 2030:
- Mål 3. God hälsa och välbefinnande
- Mål 4 God utbildning för alla

 - Mål 10 Minskad ojämlikhet

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
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Driftbidraget finns beskrivit i sin helhet i styrdokumentet ”Riktlinjer för föreningsbidrag” 
KS2020/0674, som i sin tur relaterar till tidigare fastställda styrdokument: 
- Vision 2040, KS2012/817 
- Social översiktsplan steg 1, KS2018/1329 
- Idrottspolitiskt program, KS2018/1043 
- Funktionshinderspolitiskt program, KS2012/1521 
- Näringslivsplan för ökad tillväxt, KS2016/0428
Bedömningen är att inkommen ansökan gällande driftbidrag 2022, överensstämmer med 
inriktningar i ovannämnde politiska styrdokument. 
 

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

LUPP-undersökningen är ett viktigt redskap för att få kunskap om ungas livssituation och
Skapa ökad delaktighet för unga i Kungälvs kommun. Senaste LUPP-undersökningen
genomfördes hösten 2020 i årskurs 8 samt årskurs två vid gymnasiet. Kungälv har tidigare
genomfört Lupp 2013 och 2017 vilket möjliggör jämförelser över tid. Slutsatser är att:
- Tre av fyra åk8-elever uppger att de tränar flera gånger i veckan (skolidrotten
inräknad) – var tionde svarar tvärtom som oftast några gånger i månaden.
- Drygt 60 procent av åk8-eleverna är medlem i en förening, pojkar i lite mindre
utsträckning än flickor, och hos pojkarna var andelen väsentligt större 2013. Enligt
undersökningen finns stora skillnader mellan boendeområden. Tendens kring
minskat föreningsdeltagande går även att utläsa gymnasierapporten vid årkurs 2 på
Mimers Hus.
- Den självskattade hälsan hos åk8-flickor har minskat stegvis sedan första mätningen
2013. Det allra vanligaste hälsobesväret är stress, vilket gäller särskilt flickorna: 63
procent mot 26 procent av pojkarna. 

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Bedöms inte vara relevant för ärendet. 

Ekonomisk bedömning
Budget för driftbidrag 2022: 1 400 000 kronor.
Stödet fördelas rättvist bland alla sökande föreningar. 
Föreningen har ansökt om totalt 228 602 kronor, kvittokopior är inskickade. 
Vid fördelningen av årets driftbidrag erhåller föreningarna 53% av godkänt belopp vad gäller 
kostnader för hyra, arrende, ränta, värme, renhållning, solvning, vatten, avlopp, 
fastighetsförsäkring, vägavgift och bredband (A). 
Gällande taxa i annan anläggning, verksamhetens genomförande och kostnad för följebåt (B) 
erhåller föreningarna 30% av kostnaderna.  

Kode IF har ansökt om totalt 228 602 kronor. Förvaltningen föreslår att Kode IF erhåller 121 159 
kronor i driftbidrag 2022.

Stödet ryms inom befintlig budget. 

Förslag till beslut
1. Kode IF erhåller 121 159 kronor i driftbidrag 2022.
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Helena Tellberg Anders Holm
Verksamhetschef lokaler och anläggningar Sektorchef samhälle och utveckling

Expedieras till: Katarina Vallström 
Kode IF

För kännedom till:
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Handläggarens namn
Katarina Vallström

2022-05-02

Driftbidrag 2022: Kongahälla Ridsällskap (Dnr KS2022/0346-2)

Sammanfattning

Kungälvs kommun fördelar årligen driftbidrag till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. De
ekonomiska bidragen stärker den ideella sektorns förutsättningar att erbjuda aktiviteter och
verksamheter av god kvalitet med en inriktning som kännetecknas av delaktighet och jämlikt
inflytande. Det kommunala föreningsstödet avses endast täcka en del av föreningens kostnader.
Kostnaderna som föreningen redovisar är för verksamhetsåret 2020.
Total budget för bidraget att fördela: 1 400 000 kronor.

Föreningen Kongahälla Ridsällskap har ansökt om stöd för kostnader föreningen haft under 2020.

Förslag till beslut:

Kongahälla Ridsällskap erhåller 168 047 kronor i driftbidrag 2022.

Juridisk bedömning

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

Förvaltningens bedömning

Bakgrund
Idrottsföreningar som bedriver ungdomsverksamhet kan få stöd för faktiska driftkostnader
kopplade till föreningens lokaler, anläggning eller verksamhetens genomförande. Hyra, arrende
- Ränta avseende lån
- Värme, elektricitet
- Renhållning, sotning, vatten och avlopp
- Fastighetsförsäkring
- Vägavgift
- Bredband
- Taxa anläggning i annan kommun.
- Kostnad för följebåt
Bidragsberättigade föreningar kategoriseras i tre grupper:
1. Föreningar som bedriver huvuddelen av sin verksamhet i egen anläggning
2. Föreningar som bedriver huvuddelen av sin verksamhet utan anläggning (exempelvis
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vattensporter som rodd, kanot eller segling)
3. Föreningar som bedriver huvuddelen av sin verksamhet vid kommunal anläggning.
Krav:
4. Föreningen ska vara klassificerad som ungdomsverksamhet vilket innebär att föreningen
ska ha en huvudsaklig inriktning på åldersgruppen 7–20 år
5. Föreningen ska äga alternativt hyra fastigheten/anläggningen med ett hyreskontrakt på
minst ett år. Endast lokalyta exklusiv för verksamheten är bidragsgrundande.
6. Fastigheten/anläggningen ska vara geografiskt placerad i Kungälvs kommun.
7. Lokalen måste uppfylla myndighetskrav vad gäller exempelvis bygglov, brandsäkerhet och
försäkring.
8. Kommunen har rätt att dra in hela eller delar av bidraget om lokalen/anläggningen inte
sköts eller används på ett för kommunen godtagbart sätt.

Begränsningar:
- Förening som bedriver huvuddelen av sin verksamhet i kommunal anläggning eller utanför 
anläggning (kategori 3) kan maximalt få 30% av sökt bidragssumma.
- Stödet omfattar eller avser inte att vara ett stöd till investeringar av olika slag.
- Stöd ges inte för lokaler hyrda i andra hand eller då privatpersoner står för
hyreskontraktet.
- Föreningslokaler som byggts med hjälp av ekonomisk eller annat kommunalt stöd
kommer att prövas särskilt och behandlas med stor restriktivitet.
- Stödet kan inte sökas för hyreskostnader eller liknande i redan kommunalt
subventionerade lokaler.

- Timtaxa i kommunens lokaler är inte berättigad till stöd.

Bedömning
 Kongahälla Ridsällskap är en förening som bedriver ridskola i Ytterby. Föreningen har 362 

medlemmar. Av dessa är 259 mellan 7—20 år, varav 11 av dessa är pojkar och resten flickor. 
Föreningen har sökt stöd för kostnader kring föreningens fastigheter för 317 070 kronor. 
Föreningen erhöll 2021 155 638 kronor i driftbidrag.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Stödet relaterar till kommunfullmäktiges strategiska mål: 
- Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande
- Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar
- Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kultur- och fritidsliv
- Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Målen i Agenda 2030 handlar om att försöka skapa anständiga och hållbara
levnadsförhållanden och levnadsvillkor för alla världens människor. Ansökan ”Ett Aktivt
Kungälv” har bedömts utifrån följande mål i Agenda 2030:
- Mål 3. God hälsa och välbefinnande
- Mål 4 God utbildning för alla

 - Mål 10 Minskad ojämlikhet

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
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Driftbidraget finns beskrivet i sin helhet i styrdokumentet ”Riktlinjer för föreningsbidrag” 
KS2020/0674, som i sin tur relaterar till tidigare fastställda styrdokument: 
- Vision 2040, KS2012/817 
- Social översiktsplan steg 1, KS2018/1329 
- Idrottspolitiskt program, KS2018/1043 
- Funktionshinderspolitiskt program, KS2012/1521 
- Näringslivsplan för ökad tillväxt, KS2016/0428
Bedömningen är att inkommen ansökan gällande driftbidrag 2022, överensstämmer med 
inriktningar i ovannämnde politiska styrdokument. 

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

LUPP-undersökningen är ett viktigt redskap för att få kunskap om ungas livssituation och
Skapa ökad delaktighet för unga i Kungälvs kommun. Senaste LUPP-undersökningen
genomfördes hösten 2020 i årskurs 8 samt årskurs två vid gymnasiet. Kungälv har tidigare
genomfört Lupp 2013 och 2017 vilket möjliggör jämförelser över tid. Slutsatser är att:
- Tre av fyra åk8-elever uppger att de tränar flera gånger i veckan (skolidrotten
inräknad) – var tionde svarar tvärtom som oftast några gånger i månaden.
- Drygt 60 procent av åk8-eleverna är medlem i en förening, pojkar i lite mindre
utsträckning än flickor, och hos pojkarna var andelen väsentligt större 2013. Enligt
undersökningen finns stora skillnader mellan boendeområden. Tendens kring
minskat föreningsdeltagande går även att utläsa gymnasierapporten vid årkurs 2 på
Mimers Hus.
- Den självskattade hälsan hos åk8-flickor har minskat stegvis sedan första mätningen
2013. Det allra vanligaste hälsobesväret är stress, vilket gäller särskilt flickorna: 63
procent mot 26 procent av pojkarna.

Bedömningen ur medborgar- och brukarperspektiv är att driftbidraget för föreningarna med egna 
anläggningar att fortsätta sin träning fyller en viktig funktion för att på nya sätt öka den viktiga 

mötesplatsen för barn och unga i kommunen och få dessa att fortsätta vara fysiskt aktiva. 

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Stödet bedöms inte påverka medarbetarna. 

Ekonomisk bedömning
Budget för driftbidrag 2022: 1 400 000 kronor.
Stödet fördelas rättvist bland alla sökande föreningar. 
Föreningen har ansökan om totalt 317 070 kronor, kvittokopior är inskickade. 
Vid fördelningen av årets driftbidrag erhåller föreningarna 53% av godkänt belopp vad gäller 
kostnader för hyra, arrende, ränta, värme, renhållning, solvning, vatten, avlopp, 
fastighetsförsäkring, vägavgift och bredband (A). 
Gällande taxa i annan anläggning, verksamhetens genomförande och kostnad för följebåt (B) 
erhåller föreningarna 30% av kostnaderna.  

Kongahälla Ridsällskap har ansökt om totalt 317 070 kronor. Förvaltningen föreslår att föreningen 
erhåller 168 047 kronor i driftbidrag 2022.

Stödet ryms inom befintlig budget. 
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Förslag till beslut
1. Kongahälla Ridsällskap erhåller 168 047 kronor i driftbidrag 2022.

Helena Tellberg Anders Holm
Verksamhetschef lokaler och anläggningar Sektorchef samhälle och utveckling

Expedieras till: Katarina Vallström 
Kongahälla ridsällskap

För kännedom till:
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Katarina Vallström
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Driftbidrag 2022: Kungälv kyokushin karate (Dnr KS2022/0347-2)

Sammanfattning

Kungälvs kommun fördelar årligen driftbidrag till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. De
ekonomiska bidragen stärker den ideella sektorns förutsättningar att erbjuda aktiviteter och
verksamheter av god kvalitet med en inriktning som kännetecknas av delaktighet och jämlikt
inflytande. Det kommunala föreningsstödet avses endast täcka en del av föreningens kostnader.
Kostnaderna som föreningen redovisar är för verksamhetsåret 2020.
Total budget för bidraget att fördela: 1 400 000 kronor.

Kungälv kyokushin karate har ansökt om stöd för kostnader föreningen haft under 2020.

Förslag till beslut:

Kungälv kyokushin karate erhåller 160 691 kronor i driftbidrag 2022.

Juridisk bedömning

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

Förvaltningens bedömning

Bakgrund
Idrottsföreningar som bedriver ungdomsverksamhet kan få stöd för faktiska driftkostnader
kopplade till föreningens lokaler, anläggning eller verksamhetens genomförande. Hyra, arrende
- Ränta avseende lån
- Värme, elektricitet
- Renhållning, sotning, vatten och avlopp
- Fastighetsförsäkring
- Vägavgift
- Bredband
- Taxa anläggning i annan kommun.
- Kostnad för följebåt
Bidragsberättigade föreningar kategoriseras i tre grupper:
1. Föreningar som bedriver huvuddelen av sin verksamhet i egen anläggning
2. Föreningar som bedriver huvuddelen av sin verksamhet utan anläggning (exempelvis
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vattensporter som rodd, kanot eller segling)
3. Föreningar som bedriver huvuddelen av sin verksamhet vid kommunal anläggning.
Krav:
4. Föreningen ska vara klassificerad som ungdomsverksamhet vilket innebär att föreningen
ska ha en huvudsaklig inriktning på åldersgruppen 7–20 år
5. Föreningen ska äga alternativt hyra fastigheten/anläggningen med ett hyreskontrakt på
minst ett år. Endast lokalyta exklusiv för verksamheten är bidragsgrundande.
6. Fastigheten/anläggningen ska vara geografiskt placerad i Kungälvs kommun.
7. Lokalen måste uppfylla myndighetskrav vad gäller exempelvis bygglov, brandsäkerhet och
försäkring.
8. Kommunen har rätt att dra in hela eller delar av bidraget om lokalen/anläggningen inte
sköts eller används på ett för kommunen godtagbart sätt.

Begränsningar:
- Förening som bedriver huvuddelen av sin verksamhet i kommunal anläggning eller utanför 
anläggning (kategori 3) kan maximalt få 30% av sökt bidragssumma.
- Stödet omfattar eller avser inte att vara ett stöd till investeringar av olika slag.
- Stöd ges inte för lokaler hyrda i andra hand eller då privatpersoner står för
hyreskontraktet.
- Föreningslokaler som byggts med hjälp av ekonomisk eller annat kommunalt stöd
kommer att prövas särskilt och behandlas med stor restriktivitet.
- Stödet kan inte sökas för hyreskostnader eller liknande i redan kommunalt
subventionerade lokaler.

- Timtaxa i kommunens lokaler är inte berättigad till stöd.

Bedömning
Föreningen kyokushin karate hyr in sig i lokaler vid utebadet. Där bedrivs karateverksamhet från 4 
år och uppåt. Föreningen har en välutvecklad tävlingsverksamhet och ordnar graderingsmöjligheter 
flera gånger per år. Föreningen har 465 medlemmar, av dessa är 270 mellan 7–20. 100 av dessa 
är flickor och 170 pojkar. 
Föreningen har ansökt om stöd för kostnader för 303 192 kronor. 
Föreningen erhöll i driftbidrag 2021 192 000 kronor.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Stödet relaterar till kommunfullmäktiges strategiska mål: 
- Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande
- Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar
- Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kultur- och fritidsliv
- Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Målen i Agenda 2030 handlar om att försöka skapa anständiga och hållbara
levnadsförhållanden och levnadsvillkor för alla världens människor. Ansökan ”Ett Aktivt
Kungälv” har bedömts utifrån följande mål i Agenda 2030:
- Mål 3. God hälsa och välbefinnande
- Mål 4 God utbildning för alla

 - Mål 10 Minskad ojämlikhet

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
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Driftbidraget finns beskrivit i sin helhet i styrdokumentet ”Riktlinjer för föreningsbidrag” 
KS2020/0674, som i sin tur relaterar till tidigare fastställda styrdokument: 
- Vision 2040, KS2012/817 
- Social översiktsplan steg 1, KS2018/1329 
- Idrottspolitiskt program, KS2018/1043 
- Funktionshinderspolitiskt program, KS2012/1521 
- Näringslivsplan för ökad tillväxt, KS2016/0428
Bedömningen är att inkommen ansökan gällande driftbidrag 2022, överensstämmer med 
inriktningar i ovannämnde politiska styrdokument. 
 

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

LUPP-undersökningen är ett viktigt redskap för att få kunskap om ungas livssituation och
Skapa ökad delaktighet för unga i Kungälvs kommun. Senaste LUPP-undersökningen
genomfördes hösten 2020 i årskurs 8 samt årskurs två vid gymnasiet. Kungälv har tidigare
genomfört Lupp 2013 och 2017 vilket möjliggör jämförelser över tid. Slutsatser är att:
- Tre av fyra åk8-elever uppger att de tränar flera gånger i veckan (skolidrotten
inräknad) – var tionde svarar tvärtom som oftast några gånger i månaden.
- Drygt 60 procent av åk8-eleverna är medlem i en förening, pojkar i lite mindre
utsträckning än flickor, och hos pojkarna var andelen väsentligt större 2013. Enligt
undersökningen finns stora skillnader mellan boendeområden. Tendens kring
minskat föreningsdeltagande går även att utläsa gymnasierapporten vid årkurs 2 på
Mimers Hus.
- Den självskattade hälsan hos åk8-flickor har minskat stegvis sedan första mätningen
2013. Det allra vanligaste hälsobesväret är stress, vilket gäller särskilt flickorna: 63
procent mot 26 procent av pojkarna.

Bedömningen ur medborgar- och brukarperspektiv är att driftbidraget för föreningarna med egna 
anläggningar att fortsätta sin fyller in viktig funktion för att på nya sätt öka den viktiga mötesplatsen 
för barn och unga i kommunen och få dessa att fortsätta vara fysiskt aktiva. 

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Driftbidraget till föreningar med egna anläggningar bedöms inte påverka medarbetarna. 

Ekonomisk bedömning
Budget för driftbidrag 2022: 1 400 000 kronor.
Stödet fördelas rättvist bland alla sökande föreningar. 
Föreningen har ansökt om totalt 303 192 kronor, kvittokopior är inskickade. 
Vid fördelningen av årets driftbidrag erhåller föreningarna 53% av godkänt belopp vad gäller 
kostnader för hyra, arrende, ränta, värme, renhållning, solvning, vatten, avlopp, 
fastighetsförsäkring, vägavgift och bredband (A). 
Gällande taxa i annan anläggning, verksamhetens genomförande och kostnad för följebåt (B) 
erhåller föreningarna 30% av kostnaderna.  

Kungälvs karate Kyokushin har ansökt om totalt 303 192 kronor. Förvaltningen föreslår att 
föreningen erhåller 160 691 kronor i driftbidrag 2022.

Stödet ryms inom befintlig budget
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Förslag till beslut
1. Kungälv kyokushin karate erhåller 160 691 kronor i driftbidrag 2022. 

Helena Tellberg Anders Holm
Verksamhetschef lokaler och anläggningar Sektorchef samhälle och utveckling

Expedieras till: Katarina Vallström 
Kungälv Kyokushin karate

För kännedom till:
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Handläggarens namn
Katarina Vallström

2022-05-02

Driftbidrag 2022: Kungälvs Fotbollsflickor (Dnr KS2022/0349-2)

Sammanfattning

Kungälvs kommun fördelar årligen driftbidrag till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. De
ekonomiska bidragen stärker den ideella sektorns förutsättningar att erbjuda aktiviteter och
verksamheter av god kvalitet med en inriktning som kännetecknas av delaktighet och jämlikt
inflytande. Det kommunala föreningsstödet avses endast täcka en del av föreningens kostnader.
Kostnaderna som föreningen redovisar är för verksamhetsåret 2020.
Total budget för bidraget att fördela: 1 400 000 kronor.

Kungälvs fotbollsflickor har ansökt om stöd för kostnader föreningen haft under 2020.

Förslag till beslut:

Kungälvs fotbollsflickor erhåller 56 230 kronor i driftbidrag 2022.

Juridisk bedömning

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

Förvaltningens bedömning

Bakgrund
Idrottsföreningar som bedriver ungdomsverksamhet kan få stöd för faktiska driftkostnader
kopplade till föreningens lokaler, anläggning eller verksamhetens genomförande. Hyra, arrende
- Ränta avseende lån
- Värme, elektricitet
- Renhållning, sotning, vatten och avlopp
- Fastighetsförsäkring
- Vägavgift
- Bredband
- Taxa anläggning i annan kommun.
- Kostnad för följebåt
Bidragsberättigade föreningar kategoriseras i tre grupper:
1. Föreningar som bedriver huvuddelen av sin verksamhet i egen anläggning
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2. Föreningar som bedriver huvuddelen av sin verksamhet utan anläggning (exempelvis
vattensporter som rodd, kanot eller segling)
3. Föreningar som bedriver huvuddelen av sin verksamhet vid kommunal anläggning.
Krav:
4. Föreningen ska vara klassificerad som ungdomsverksamhet vilket innebär att föreningen
ska ha en huvudsaklig inriktning på åldersgruppen 7–20 år
5. Föreningen ska äga alternativt hyra fastigheten/anläggningen med ett hyreskontrakt på
minst ett år. Endast lokalyta exklusiv för verksamheten är bidragsgrundande.
6. Fastigheten/anläggningen ska vara geografiskt placerad i Kungälvs kommun.
7. Lokalen måste uppfylla myndighetskrav vad gäller exempelvis bygglov, brandsäkerhet och
försäkring.
8. Kommunen har rätt att dra in hela eller delar av bidraget om lokalen/anläggningen inte
sköts eller används på ett för kommunen godtagbart sätt.

Begränsningar:
- Förening som bedriver huvuddelen av sin verksamhet i kommunal anläggning eller utanför 
anläggning (kategori 3) kan maximalt få 30% av sökt bidragssumma.
- Stödet omfattar eller avser inte att vara ett stöd till investeringar av olika slag.
- Stöd ges inte för lokaler hyrda i andra hand eller då privatpersoner står för
hyreskontraktet.
- Föreningslokaler som byggts med hjälp av ekonomisk eller annat kommunalt stöd
kommer att prövas särskilt och behandlas med stor restriktivitet.
- Stödet kan inte sökas för hyreskostnader eller liknande i redan kommunalt
subventionerade lokaler.

- Timtaxa i kommunens lokaler är inte berättigad till stöd.
Bedömning
- Beskriv både för- och nackdelar med din frågeställning. Konsekvenser vid genomförande/icke 
genomförande? 
- Beskriv hur lösningen svarar mot behovet
- Påverkas andra/tidigare beslut av ärendet?

Bedömning 
Kungälvs fotbollsflickor bildades 1989 med syftet att samla fotbollsintresserade flickor i alla 
åldrar från Kungälvsområdet och ge dem möjlighet att träna, spela fotboll och att fotbollen ska 
vara en naturlig samlingspunkt. Föreningen har ingen seniorverksamhet och 142 aktiva flickor 
mellan 7-20 år. Förutom att spela och träna på sin egen anläggning hyr de även in sig på 
kommunens konstgräs. 
Föreningen har redovisat kostnader som hör till anläggningen för drift 2022 för totalt (A) 73 490 
kronor och (B) 38 950 kronor. 
Föreningen erhöll i driftbidrag 2021: 43 857 kronor. 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Stödet relaterar till kommunfullmäktiges strategiska mål: 
- Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande
- Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar
- Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kultur- och fritidsliv
- Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Målen i Agenda 2030 handlar om att försöka skapa anständiga och hållbara
levnadsförhållanden och levnadsvillkor för alla världens människor. Ansökan ”Ett Aktivt
Kungälv” har bedömts utifrån följande mål i Agenda 2030:
- Mål 3. God hälsa och välbefinnande
- Mål 4 God utbildning för alla
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 - Mål 10 Minskad ojämlikhet

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Driftbidraget finns beskrivit i sin helhet i styrdokumentet ”Riktlinjer för föreningsbidrag” 
KS2020/0674, som i sin tur relaterar till tidigare fastställda styrdokument: 
- Vision 2040, KS2012/817 
- Social översiktsplan steg 1, KS2018/1329 
- Idrottspolitiskt program, KS2018/1043 
- Funktionshinderspolitiskt program, KS2012/1521 
- Näringslivsplan för ökad tillväxt, KS2016/0428
Bedömningen är att inkommen ansökan gällande driftbidrag 2022, överensstämmer med 
inriktningar i ovannämnde politiska styrdokument. 

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

LUPP-undersökningen är ett viktigt redskap för att få kunskap om ungas livssituation och
Skapa ökad delaktighet för unga i Kungälvs kommun. Senaste LUPP-undersökningen
genomfördes hösten 2020 i årskurs 8 samt årskurs två vid gymnasiet. Kungälv har tidigare
genomfört Lupp 2013 och 2017 vilket möjliggör jämförelser över tid. Slutsatser är att:
- Tre av fyra åk8-elever uppger att de tränar flera gånger i veckan (skolidrotten
inräknad) – var tionde svarar tvärtom som oftast några gånger i månaden.
- Drygt 60 procent av åk8-eleverna är medlem i en förening, pojkar i lite mindre
utsträckning än flickor, och hos pojkarna var andelen väsentligt större 2013. Enligt
undersökningen finns stora skillnader mellan boendeområden. Tendens kring
minskat föreningsdeltagande går även att utläsa gymnasierapporten vid årkurs 2 på
Mimers Hus.
- Den självskattade hälsan hos åk8-flickor har minskat stegvis sedan första mätningen
2013. Det allra vanligaste hälsobesväret är stress, vilket gäller särskilt flickorna: 63
procent mot 26 procent av pojkarna.

Bedömningen ur medborgar- och brukarperspektiv är att driftbidraget för föreningarna med egna 
anläggningar att fortsätta sin fyller in viktig funktion för att på nya sätt öka den viktiga mötesplatsen 
för barn och unga i kommunen och få dessa att fortsätta vara fysiskt aktiva. 

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Stödet bedöms inte ha någon påverkan på medarbetarperspektivet. 

Ekonomisk bedömning
Budget för driftbidrag 2022: 1 400 000 kronor.
Stödet fördelas rättvist bland alla sökande föreningar. 
Föreningen har ansökt om 131 090 kronor, kvittokopior är inskickade. 
Vid fördelningen av årets driftbidrag erhåller föreningarna 53% av godkänt belopp vad gäller 
kostnader för hyra, arrende, ränta, värme, renhållning, solvning, vatten, avlopp, 
fastighetsförsäkring, vägavgift och bredband (A). 
Gällande taxa i annan anläggning, verksamhetens genomförande och kostnad för följebåt (B) 
erhåller föreningarna 30% av kostnaderna.  

Kungälvs fotbollsflickor har ansökt om totalt 131 090 kronor. Av dessa är 73 490 kronor (A) och 
57 600 kronor (B) och kopplade till verksamhetens genomförande. 



29/22 Driftbidrag 2022: Kungälvs Fotbollsflickor - KS2022/0349-2 Driftbidrag 2022: Kungälvs Fotbollsflickor : Driftbidrag 2022: Kungälvs Fotbollsflickor

4 (4)

Förvaltningen föreslår att föreningen Kungälvs fotbollsflickor erhåller 56 230 kronor i driftbidrag 
2022.
 
Stödet ryms inom befintlig budget. 

Förslag till beslut
1. Kungälvs fotbollsflickor erhåller 56 230 kronor i driftbidrag 2022.

Helena Tellberg Anders Holm
Verksamhetschef lokaler och anläggningar Sektorchef samhälle och utveckling

Expedieras till: Katarina Vallström
Kungälvs fotbollsflickor 

För kännedom till:
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Driftbidrag 2022: Kungälvs kanotklubb (Dnr KS2022/0350-2)

Sammanfattning

Kungälvs kommun fördelar årligen driftbidrag till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. De
ekonomiska bidragen stärker den ideella sektorns förutsättningar att erbjuda aktiviteter och
verksamheter av god kvalitet med en inriktning som kännetecknas av delaktighet och jämlikt
inflytande. Det kommunala föreningsstödet avses endast täcka en del av föreningens kostnader.
Kostnaderna som föreningen redovisar är för verksamhetsåret 2020.
Total budget för bidraget att fördela: 1 400 000 kronor.

Kungälvs kanotklubb har ansökt om stöd för kostnader föreningen haft under 2020.

Förslag till beslut:

Kungälvs kanotklubb erhåller 129 028 kronor i driftbidrag 2022.

Juridisk bedömning

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

Förvaltningens bedömning

Bakgrund
Idrottsföreningar som bedriver ungdomsverksamhet kan få stöd för faktiska driftkostnader
kopplade till föreningens lokaler, anläggning eller verksamhetens genomförande. Hyra, arrende
- Ränta avseende lån
- Värme, elektricitet
- Renhållning, sotning, vatten och avlopp
- Fastighetsförsäkring
- Vägavgift
- Bredband
- Taxa anläggning i annan kommun.
- Kostnad för följebåt
Bidragsberättigade föreningar kategoriseras i tre grupper:
1. Föreningar som bedriver huvuddelen av sin verksamhet i egen anläggning
2. Föreningar som bedriver huvuddelen av sin verksamhet utan anläggning (exempelvis
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vattensporter som rodd, kanot eller segling)
3. Föreningar som bedriver huvuddelen av sin verksamhet vid kommunal anläggning.
Krav:
4. Föreningen ska vara klassificerad som ungdomsverksamhet vilket innebär att föreningen
ska ha en huvudsaklig inriktning på åldersgruppen 7–20 år
5. Föreningen ska äga alternativt hyra fastigheten/anläggningen med ett hyreskontrakt på
minst ett år. Endast lokalyta exklusiv för verksamheten är bidragsgrundande.
6. Fastigheten/anläggningen ska vara geografiskt placerad i Kungälvs kommun.
7. Lokalen måste uppfylla myndighetskrav vad gäller exempelvis bygglov, brandsäkerhet och
försäkring.
8. Kommunen har rätt att dra in hela eller delar av bidraget om lokalen/anläggningen inte
sköts eller används på ett för kommunen godtagbart sätt.

Begränsningar:
- Förening som bedriver huvuddelen av sin verksamhet i kommunal anläggning eller utanför 
anläggning (kategori 3) kan maximalt få 30% av sökt bidragssumma.
- Stödet omfattar eller avser inte att vara ett stöd till investeringar av olika slag.
- Stöd ges inte för lokaler hyrda i andra hand eller då privatpersoner står för
hyreskontraktet.
- Föreningslokaler som byggts med hjälp av ekonomisk eller annat kommunalt stöd
kommer att prövas särskilt och behandlas med stor restriktivitet.
- Stödet kan inte sökas för hyreskostnader eller liknande i redan kommunalt
subventionerade lokaler.

- Timtaxa i kommunens lokaler är inte berättigad till stöd.

Bedömning
Kungälvs kanotklubb är en förening som bedriver kanotverksamhet både för barn-, ungdomar och 
vuxna. Föreningen är dessutom en av deltagande föreningar i Idrottsskolan. 
Föreningen har en byggnad med tillhörande förråd, plats för båtar, omklädningsrum och 
verksamhetslokaler vid kommunens utebad och utgår från Nordre älv för sin kanotverksamhet. 
Föreningen har ansökt om 241 437 kronor för drift av föreningsbyggnad (A), samt kostnad för 
följebåt belopp (B) 3 587 kr.
Föreningen erhöll driftbidrag 2021: 105 285 kr (48% av sökt stöd).
Föreningen har 146 medlemmar, av dessa är 75 barn och ungdomar mellan 7-20 år, varav 28 av 
dessa är flickor och 47 pojkar. 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Stödet relaterar till kommunfullmäktiges strategiska mål: 
- Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande
- Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar
- Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kultur- och fritidsliv
- Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Målen i Agenda 2030 handlar om att försöka skapa anständiga och hållbara
levnadsförhållanden och levnadsvillkor för alla världens människor. Ansökan ”Ett Aktivt
Kungälv” har bedömts utifrån följande mål i Agenda 2030:
- Mål 3. God hälsa och välbefinnande
- Mål 4 God utbildning för alla

 - Mål 10 Minskad ojämlikhet

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
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Driftbidraget finns beskrivit i sin helhet i styrdokumentet ”Riktlinjer för föreningsbidrag” 
KS2020/0674, som i sin tur relaterar till tidigare fastställda styrdokument: 
- Vision 2040, KS2012/817 
- Social översiktsplan steg 1, KS2018/1329 
- Idrottspolitiskt program, KS2018/1043 
- Funktionshinderspolitiskt program, KS2012/1521 
- Näringslivsplan för ökad tillväxt, KS2016/0428
Bedömningen är att inkommen ansökan gällande driftbidrag 2022, överensstämmer med 
inriktningar i ovannämnde politiska styrdokument. 

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

LUPP-undersökningen är ett viktigt redskap för att få kunskap om ungas livssituation och
Skapa ökad delaktighet för unga i Kungälvs kommun. Senaste LUPP-undersökningen
genomfördes hösten 2020 i årskurs 8 samt årskurs två vid gymnasiet. Kungälv har tidigare
genomfört Lupp 2013 och 2017 vilket möjliggör jämförelser över tid. Slutsatser är att:
- Tre av fyra åk8-elever uppger att de tränar flera gånger i veckan (skolidrotten
inräknad) – var tionde svarar tvärtom som oftast några gånger i månaden.
- Drygt 60 procent av åk8-eleverna är medlem i en förening, pojkar i lite mindre
utsträckning än flickor, och hos pojkarna var andelen väsentligt större 2013. Enligt
undersökningen finns stora skillnader mellan boendeområden. Tendens kring
minskat föreningsdeltagande går även att utläsa gymnasierapporten vid årkurs 2 på
Mimers Hus.
- Den självskattade hälsan hos åk8-flickor har minskat stegvis sedan första mätningen
2013. Det allra vanligaste hälsobesväret är stress, vilket gäller särskilt flickorna: 63
procent mot 26 procent av pojkarna.

Bedömningen ur medborgar- och brukarperspektiv är att driftbidraget för föreningarna med egna 
anläggningar att fortsätta sin fyller in viktig funktion för att på nya sätt öka den viktiga mötesplatsen 
för barn och unga i kommunen och få dessa att fortsätta vara fysiskt aktiva. 

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Ärendet bedöms inte påverka medarbetarperspektivet. 

Ekonomisk bedömning
Budget för driftbidrag 2022: 1 400 000 kronor.
Stödet fördelas rättvist bland alla sökande föreningar. 
Föreningen har ansökt om totalt 241 437 kronor för driftkostnader föreningsbyggnad (A) samt 3 587 
kr för följebåt (B) kvittokopior är inskickade. 
Vid fördelningen av årets driftbidrag erhåller föreningarna 53% av godkänt belopp vad gäller 
kostnader för hyra, arrende, ränta, värme, renhållning, solvning, vatten, avlopp, 
fastighetsförsäkring, vägavgift och bredband (A). 
Gällande taxa i annan anläggning, verksamhetens genomförande och kostnad för följebåt (B) 
erhåller föreningarna 30% av kostnaderna.  

Stödet ryms inom befintlig budget. 
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Förslag till beslut
1. Kungälvs kanotklubb erhåller 129 028 kronor i driftbidrag 2022.

Helena Tellberg Anders Holm
Verksamhetschef lokaler och anläggningar Sektorchef samhälle och utveckling

Expedieras till: Katarina Vallström 
Kungälvs kanotklubb

För kännedom till:
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Datum: 2022-05-31

Handläggarens namn
Katarina Vallström

2022-05-02

Driftbidrag 2022: Kungälvs Orienteringsklubb (Dnr KS2022/0352-
2)

Sammanfattning

Kungälvs kommun fördelar årligen driftbidrag till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. De
ekonomiska bidragen stärker den ideella sektorns förutsättningar att erbjuda aktiviteter och
verksamheter av god kvalitet med en inriktning som kännetecknas av delaktighet och jämlikt
inflytande. Det kommunala föreningsstödet avses endast täcka en del av föreningens kostnader.
Kostnaderna som föreningen redovisar är för verksamhetsåret 2020.
Total budget för bidraget att fördela: 1 400 000 kronor.

Kungälvs orienteringsklubb har ansökt om stöd för kostnader föreningen haft under 2020.

Förslag till beslut:

Kungälvs orienteringsklubb erhåller 40 576 kronor i driftbidrag 2022.

Juridisk bedömning

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

Förvaltningens bedömning

Bakgrund
Idrottsföreningar som bedriver ungdomsverksamhet kan få stöd för faktiska driftkostnader
kopplade till föreningens lokaler, anläggning eller verksamhetens genomförande.
- Hyra, arrende
- Ränta avseende lån
- Värme, elektricitet
- Renhållning, sotning, vatten och avlopp
- Fastighetsförsäkring
- Vägavgift
- Bredband
- Taxa anläggning i annan kommun.
- Kostnad för följebåt
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Bidragsberättigade föreningar kategoriseras i tre grupper:
1. Föreningar som bedriver huvuddelen av sin verksamhet i egen anläggning
2. Föreningar som bedriver huvuddelen av sin verksamhet utan anläggning (exempelvis
vattensporter som rodd, kanot eller segling)
3. Föreningar som bedriver huvuddelen av sin verksamhet vid kommunal anläggning.
Krav:
4. Föreningen ska vara klassificerad som ungdomsverksamhet vilket innebär att föreningen
ska ha en huvudsaklig inriktning på åldersgruppen 7–20 år
5. Föreningen ska äga alternativt hyra fastigheten/anläggningen med ett hyreskontrakt på
minst ett år. Endast lokalyta exklusiv för verksamheten är bidragsgrundande.
6. Fastigheten/anläggningen ska vara geografiskt placerad i Kungälvs kommun.
7. Lokalen måste uppfylla myndighetskrav vad gäller exempelvis bygglov, brandsäkerhet och
försäkring.
8. Kommunen har rätt att dra in hela eller delar av bidraget om lokalen/anläggningen inte
sköts eller används på ett för kommunen godtagbart sätt.

Begränsningar:
- Förening som bedriver huvuddelen av sin verksamhet i kommunal anläggning eller utanför 
anläggning (kategori 3) kan maximalt få 30% av sökt bidragssumma.
- Stödet omfattar eller avser inte att vara ett stöd till investeringar av olika slag.
- Stöd ges inte för lokaler hyrda i andra hand eller då privatpersoner står för
hyreskontraktet.
- Föreningslokaler som byggts med hjälp av ekonomisk eller annat kommunalt stöd
kommer att prövas särskilt och behandlas med stor restriktivitet.
- Stödet kan inte sökas för hyreskostnader eller liknande i redan kommunalt
subventionerade lokaler.

- Timtaxa i kommunens lokaler är inte berättigad till stöd.

Bedömning
Kungälvs orienteringsklubb är en förening inte bara med en stor barn- och ungdomsverksamhet. De 
har även en väl utvecklad seniorverksamhet, som anordnar flera tävlingar per år och lockar 
orienteringsfantaster från flera andra klubbar i regionen. De står även bakom projektet ”hittaut.nu” 
som är en friskvårdssatsning för att få fler att hitta ut i naturen. Föreningen äger och driver en egen 
klubbstuga nära Kotten, vid Fontins naturreservat. 
Föreningen har 454 aktiva medlemmar, och av dessa är 179 barn och unga mellan 7–20 år. 77 av 
dessa är flickor och 102 är pojkar. 
Föreningen har ansökt om 76 558 kronor. 
Föreningen erhöll 2021, 36 120 kronor i driftbidrag.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Stödet relaterar till kommunfullmäktiges strategiska mål: 
- Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande
- Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar
- Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kultur- och fritidsliv
- Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Målen i Agenda 2030 handlar om att försöka skapa anständiga och hållbara
levnadsförhållanden och levnadsvillkor för alla världens människor. Ansökan ”Ett Aktivt
Kungälv” har bedömts utifrån följande mål i Agenda 2030:
- Mål 3. God hälsa och välbefinnande
- Mål 4 God utbildning för alla

 - Mål 10 Minskad ojämlikhet
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Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Driftbidraget finns beskrivit i sin helhet i styrdokumentet ”Riktlinjer för föreningsbidrag” 
KS2020/0674, som i sin tur relaterar till tidigare fastställda styrdokument: 
- Vision 2040, KS2012/817 
- Social översiktsplan steg 1, KS2018/1329 
- Idrottspolitiskt program, KS2018/1043 
- Funktionshinderspolitiskt program, KS2012/1521 
- Näringslivsplan för ökad tillväxt, KS2016/0428
Bedömningen är att inkommen ansökan gällande driftbidrag 2022, överensstämmer med 
inriktningar i ovannämnde politiska styrdokument. 

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

LUPP-undersökningen är ett viktigt redskap för att få kunskap om ungas livssituation och
Skapa ökad delaktighet för unga i Kungälvs kommun. Senaste LUPP-undersökningen
genomfördes hösten 2020 i årskurs 8 samt årskurs två vid gymnasiet. Kungälv har tidigare
genomfört Lupp 2013 och 2017 vilket möjliggör jämförelser över tid. Slutsatser är att:
- Tre av fyra åk8-elever uppger att de tränar flera gånger i veckan (skolidrotten
inräknad) – var tionde svarar tvärtom som oftast några gånger i månaden.
- Drygt 60 procent av åk8-eleverna är medlem i en förening, pojkar i lite mindre
utsträckning än flickor, och hos pojkarna var andelen väsentligt större 2013. Enligt
undersökningen finns stora skillnader mellan boendeområden. Tendens kring
minskat föreningsdeltagande går även att utläsa gymnasierapporten vid årkurs 2 på
Mimers Hus.
- Den självskattade hälsan hos åk8-flickor har minskat stegvis sedan första mätningen
2013. Det allra vanligaste hälsobesväret är stress, vilket gäller särskilt flickorna: 63
procent mot 26 procent av pojkarna.

Bedömningen ur medborgar- och brukarperspektiv är att driftbidraget för föreningarna med egna 
anläggningar att fortsätta sin fyller in viktig funktion för att på nya sätt öka den viktiga mötesplatsen 
för barn och unga i kommunen och få dessa att fortsätta vara fysiskt aktiva. 

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Bedöms inte vara aktuellt i ärendet. 

Ekonomisk bedömning
Budget för driftbidrag 2022: 1 400 000 kronor.
Stödet fördelas rättvist bland alla sökande föreningar. 
Föreningen har ansökt om totalt 72 750 kronor, kvittokopior är inskickade. 
Vid fördelningen av årets driftbidrag erhåller föreningarna 53% av godkänt belopp vad gäller 
kostnader för hyra, arrende, ränta, värme, renhållning, solvning, vatten, avlopp, 
fastighetsförsäkring, vägavgift och bredband (A). 
Gällande taxa i annan anläggning, verksamhetens genomförande och kostnad för följebåt (B) 
erhåller föreningarna 30% av kostnaderna.  

Kungälvs orienteringsklubb har ansökt om totalt 72 750 kronor. Förvaltningen föreslår att 
föreningen Kungälvs orienteringsklubb erhåller 40 576 kronor i driftbidrag 2022.

Stödet ryms inom befintlig budget. 
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Förslag till beslut
1. Kungälvs orienteringsklubb erhåller 40 576 kronor i driftbidrag 2022. 

Helena Tellberg Anders Holm
Verksamhetschef lokaler och anläggningar Sektorchef samhälle och utveckling

Expedieras till: Katarina Vallström 
Kungälvs Orienteringsklubb

För kännedom till:
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Driftbidrag 2022: Kungälvs Roddklubb (Dnr KS2022/0353-2)

Sammanfattning

Kungälvs kommun fördelar årligen driftbidrag till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. De
ekonomiska bidragen stärker den ideella sektorns förutsättningar att erbjuda aktiviteter och
verksamheter av god kvalitet med en inriktning som kännetecknas av delaktighet och jämlikt
inflytande. Det kommunala föreningsstödet avses endast täcka en del av föreningens kostnader.
Kostnaderna som föreningen redovisar är för verksamhetsåret 2020.
Total budget för bidraget att fördela: 1 400 000 kronor.

Kungälvs Roddklubb har ansökt om stöd för kostnader föreningen haft under 2020.

Förslag till beslut:

Kungälvs Roddklubb erhåller 83 187 kronor i driftbidrag 2022.

Juridisk bedömning

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

Förvaltningens bedömning

Bakgrund
Idrottsföreningar som bedriver ungdomsverksamhet kan få stöd för faktiska driftkostnader
kopplade till föreningens lokaler, anläggning eller verksamhetens genomförande. Hyra, arrende
- Ränta avseende lån
- Värme, elektricitet
- Renhållning, sotning, vatten och avlopp
- Fastighetsförsäkring
- Vägavgift
- Bredband
- Taxa anläggning i annan kommun.
- Kostnad för följebåt
Bidragsberättigade föreningar kategoriseras i tre grupper:
1. Föreningar som bedriver huvuddelen av sin verksamhet i egen anläggning
2. Föreningar som bedriver huvuddelen av sin verksamhet utan anläggning (exempelvis
vattensporter som rodd, kanot eller segling)
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3. Föreningar som bedriver huvuddelen av sin verksamhet vid kommunal anläggning.
Krav:
4. Föreningen ska vara klassificerad som ungdomsverksamhet vilket innebär att föreningen
ska ha en huvudsaklig inriktning på åldersgruppen 7–20 år
5. Föreningen ska äga alternativt hyra fastigheten/anläggningen med ett hyreskontrakt på
minst ett år. Endast lokalyta exklusiv för verksamheten är bidragsgrundande.
6. Fastigheten/anläggningen ska vara geografiskt placerad i Kungälvs kommun.
7. Lokalen måste uppfylla myndighetskrav vad gäller exempelvis bygglov, brandsäkerhet och
försäkring.
8. Kommunen har rätt att dra in hela eller delar av bidraget om lokalen/anläggningen inte
sköts eller används på ett för kommunen godtagbart sätt.

Begränsningar:
- Förening som bedriver huvuddelen av sin verksamhet i kommunal anläggning eller utanför 
anläggning (kategori 3) kan maximalt få 30% av sökt bidragssumma.
- Stödet omfattar eller avser inte att vara ett stöd till investeringar av olika slag.
- Stöd ges inte för lokaler hyrda i andra hand eller då privatpersoner står för
hyreskontraktet.
- Föreningslokaler som byggts med hjälp av ekonomisk eller annat kommunalt stöd
kommer att prövas särskilt och behandlas med stor restriktivitet.
- Stödet kan inte sökas för hyreskostnader eller liknande i redan kommunalt
subventionerade lokaler.

- Timtaxa i kommunens lokaler är inte berättigad till stöd.

Bedömning
Föreningen Kungälvs Roddklubb är en roddförening som har sina lokaler på Fästningsholmen. 
Föreningen har en stark ungdomssektion som skördar framgångar både nationellt och 
internationellt.
Föreningen har 200 medlemmar och av dessa är 59 barn och ungdomar mellan 7-20 år. 28 flickor 
och 31 pojkar. 
Föreningen har ansökt om stöd för drift av klubb- och båthus, (A) 61 318 kronor och kostnader för 
följebåt (B) 63 529 kronor.  
Föreningen erhöll 2021, 129 405 kronor i driftbidrag.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Stödet relaterar till kommunfullmäktiges strategiska mål: 
- Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande
- Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar
- Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kultur- och fritidsliv
- Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Målen i Agenda 2030 handlar om att försöka skapa anständiga och hållbara
levnadsförhållanden och levnadsvillkor för alla världens människor. Ansökan ”Ett Aktivt
Kungälv” har bedömts utifrån följande mål i Agenda 2030:
- Mål 3. God hälsa och välbefinnande
- Mål 4 God utbildning för alla

 - Mål 10 Minskad ojämlikhet

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
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Driftbidraget finns beskrivit i sin helhet i styrdokumentet ”Riktlinjer för föreningsbidrag” 
KS2020/0674, som i sin tur relaterar till tidigare fastställda styrdokument: 
- Vision 2040, KS2012/817
- Social översiktsplan steg 1, KS2018/1329
- Idrottspolitiskt program, KS2018/1043
- Funktionshinderspolitiskt program, KS2012/1521
- Näringslivsplan för ökad tillväxt, KS2016/0428
Bedömningen är att inkommen ansökan gällande driftbidrag 2022, överensstämmer med
inriktningar i ovannämnde politiska styrdokument.

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

LUPP-undersökningen är ett viktigt redskap för att få kunskap om ungas livssituation och
Skapa ökad delaktighet för unga i Kungälvs kommun. Senaste LUPP-undersökningen
genomfördes hösten 2020 i årskurs 8 samt årskurs två vid gymnasiet. Kungälv har tidigare
genomfört Lupp 2013 och 2017 vilket möjliggör jämförelser över tid. Slutsatser är att:
- Tre av fyra åk8-elever uppger att de tränar flera gånger i veckan (skolidrotten
inräknad) – var tionde svarar tvärtom som oftast några gånger i månaden.
- Drygt 60 procent av åk8-eleverna är medlem i en förening, pojkar i lite mindre
utsträckning än flickor, och hos pojkarna var andelen väsentligt större 2013. Enligt
undersökningen finns stora skillnader mellan boendeområden. Tendens kring
minskat föreningsdeltagande går även att utläsa gymnasierapporten vid årkurs 2 på
Mimers Hus.
- Den självskattade hälsan hos åk8-flickor har minskat stegvis sedan första mätningen
2013. Det allra vanligaste hälsobesväret är stress, vilket gäller särskilt flickorna: 63
procent mot 26 procent av pojkarna.

Bedömningen ur medborgar- och brukarperspektiv är att driftbidraget för föreningarna med egna 
anläggningar att fortsätta sin fyller in viktig funktion för att på nya sätt öka den viktiga mötesplatsen 
för barn och unga i kommunen och få dessa att fortsätta vara fysiskt aktiva. 

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Bedöms inte vara relevant i ärendet. 

Ekonomisk bedömning
Budget för driftbidrag 2022: 1 400 000 kronor.
Stödet fördelas rättvist bland alla sökande föreningar. 
Föreningen har ansökan om totalt 124 847 kronor, kvittokopior är inskickade. 
Vid fördelningen av årets driftbidrag erhåller föreningarna 53% av godkänt belopp vad gäller 
kostnader för hyra, arrende, ränta, värme, renhållning, solvning, vatten, avlopp, 
fastighetsförsäkring, vägavgift och bredband (A). 
Gällande taxa i annan anläggning, verksamhetens genomförande och kostnad för följebåt (B) 
erhåller föreningarna 30% av kostnaderna.  

Föreningen Kungälvs Roddklubb har ansökt om totalt 124 847 kronor. 61 318 kronor är kostnader i 
samband för drift av klubbhus och båthus, stödet för detta är 53%. 63 529 kronor är kostnader 
föreningen haft gällande följebåtar, stödet för detta är 30%. 
Förvaltningen föreslår att föreningen Kungälvs roddklubb erhåller 83 187 kronor i driftbidrag 2022.

Stödet ryms inom befintlig budget. 
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Förslag till beslut
1. Kungälvs Roddklubb erhåller 83 187 kronor i driftbidrag 2022.

Helena Tellberg Anders Holm
Verksamhetschef lokaler och anläggningar Sektorchef samhälle och utveckling

Expedieras till: Katarina Vallström 
Kungälvs roddklubb

För kännedom till:
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Driftbidrag 2022: Kungälvs självförsvarsklubb Chikara (Dnr
KS2022/0354-2)

Sammanfattning

Kungälvs kommun fördelar årligen driftbidrag till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. De
ekonomiska bidragen stärker den ideella sektorns förutsättningar att erbjuda aktiviteter och
verksamheter av god kvalitet med en inriktning som kännetecknas av delaktighet och jämlikt
inflytande. Det kommunala föreningsstödet avses endast täcka en del av föreningens kostnader.
Kostnaderna som föreningen redovisar är för verksamhetsåret 2020.
Total budget för bidraget att fördela: 1 400 000 kronor.

Kungälvs självförsvarsklubb Chikara har ansökt om stöd för kostnader föreningen haft under 2020.

Förslag till beslut:

Kungälvs självförsvarsklubb Chikara erhåller 89 046 kronor i driftbidrag 2022.

Juridisk bedömning

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

Förvaltningens bedömning

Bakgrund
Idrottsföreningar som bedriver ungdomsverksamhet kan få stöd för faktiska driftkostnader
kopplade till föreningens lokaler, anläggning eller verksamhetens genomförande. Hyra, arrende
- Ränta avseende lån
- Värme, elektricitet
- Renhållning, sotning, vatten och avlopp
- Fastighetsförsäkring
- Vägavgift
- Bredband
- Taxa anläggning i annan kommun.
- Kostnad för följebåt
Bidragsberättigade föreningar kategoriseras i tre grupper:
1. Föreningar som bedriver huvuddelen av sin verksamhet i egen anläggning
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2. Föreningar som bedriver huvuddelen av sin verksamhet utan anläggning (exempelvis
vattensporter som rodd, kanot eller segling)
3. Föreningar som bedriver huvuddelen av sin verksamhet vid kommunal anläggning.
Krav:
4. Föreningen ska vara klassificerad som ungdomsverksamhet vilket innebär att föreningen
ska ha en huvudsaklig inriktning på åldersgruppen 7–20 år
5. Föreningen ska äga alternativt hyra fastigheten/anläggningen med ett hyreskontrakt på
minst ett år. Endast lokalyta exklusiv för verksamheten är bidragsgrundande.
6. Fastigheten/anläggningen ska vara geografiskt placerad i Kungälvs kommun.
7. Lokalen måste uppfylla myndighetskrav vad gäller exempelvis bygglov, brandsäkerhet och
försäkring.
8. Kommunen har rätt att dra in hela eller delar av bidraget om lokalen/anläggningen inte
sköts eller används på ett för kommunen godtagbart sätt.

Begränsningar:
- Förening som bedriver huvuddelen av sin verksamhet i kommunal anläggning eller utanför 
anläggning (kategori 3) kan maximalt få 30% av sökt bidragssumma.
- Stödet omfattar eller avser inte att vara ett stöd till investeringar av olika slag.
- Stöd ges inte för lokaler hyrda i andra hand eller då privatpersoner står för
hyreskontraktet.
- Föreningslokaler som byggts med hjälp av ekonomisk eller annat kommunalt stöd
kommer att prövas särskilt och behandlas med stor restriktivitet.
- Stödet kan inte sökas för hyreskostnader eller liknande i redan kommunalt
subventionerade lokaler.

- Timtaxa i kommunens lokaler är inte berättigad till stöd.

Bedömning
Föreningen Kungälvs självförsvarsklubb Chikara är en förening med 66 medlemmar. Av dessa är 
54 barn och unga mellan 7–20 år, 19 av dessa är flickor och resten, 35, är pojkar. Föreningen hyr 
lokal för verksamheten i Rollsbo industriområde och kostnaderna föreningen påvisar är kopplade 
till lokalen. Föreningen har ansökt om 168 012 kronor. 
Föreningen erhöll 2021 79 941 kronor i driftbidrag. 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Stödet relaterar till kommunfullmäktiges strategiska mål: 
- Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande
- Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar
- Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kultur- och fritidsliv
- Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Målen i Agenda 2030 handlar om att försöka skapa anständiga och hållbara
levnadsförhållanden och levnadsvillkor för alla världens människor. Ansökan ”Ett Aktivt
Kungälv” har bedömts utifrån följande mål i Agenda 2030:
- Mål 3. God hälsa och välbefinnande
- Mål 4 God utbildning för alla

 - Mål 10 Minskad ojämlikhet

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Driftbidraget finns beskrivit i sin helhet i styrdokumentet ”Riktlinjer för föreningsbidrag” 
KS2020/0674, som i sin tur relaterar till tidigare fastställda styrdokument: 
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- Vision 2040, KS2012/817 
- Social översiktsplan steg 1, KS2018/1329 
- Idrottspolitiskt program, KS2018/1043 
- Funktionshinderspolitiskt program, KS2012/1521 
- Näringslivsplan för ökad tillväxt, KS2016/0428
Bedömningen är att inkommen ansökan gällande driftbidrag 2022, överensstämmer med 
inriktningar i ovannämnde politiska styrdokument. 
 

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

LUPP-undersökningen är ett viktigt redskap för att få kunskap om ungas livssituation och
Skapa ökad delaktighet för unga i Kungälvs kommun. Senaste LUPP-undersökningen
genomfördes hösten 2020 i årskurs 8 samt årskurs två vid gymnasiet. Kungälv har tidigare
genomfört Lupp 2013 och 2017 vilket möjliggör jämförelser över tid. Slutsatser är att:
- Tre av fyra åk8-elever uppger att de tränar flera gånger i veckan (skolidrotten
inräknad) – var tionde svarar tvärtom som oftast några gånger i månaden.
- Drygt 60 procent av åk8-eleverna är medlem i en förening, pojkar i lite mindre
utsträckning än flickor, och hos pojkarna var andelen väsentligt större 2013. Enligt
undersökningen finns stora skillnader mellan boendeområden. Tendens kring
minskat föreningsdeltagande går även att utläsa gymnasierapporten vid årkurs 2 på
Mimers Hus.
- Den självskattade hälsan hos åk8-flickor har minskat stegvis sedan första mätningen
2013. Det allra vanligaste hälsobesväret är stress, vilket gäller särskilt flickorna: 63
procent mot 26 procent av pojkarna.

Bedömningen ur medborgar- och brukarperspektiv är att driftbidraget för föreningarna med egna 
anläggningar att fortsätta sin fyller in viktig funktion för att på nya sätt öka den viktiga mötesplatsen 
för barn och unga i kommunen och få dessa att fortsätta vara fysiskt aktiva. 

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Ärendet bedöms inte påverka medarbetarperspektivet. 

Ekonomisk bedömning
Budget för driftbidrag 2022: 1 400 000 kronor.
Stödet fördelas rättvist bland alla sökande föreningar. 
Föreningen har ansökt om totalt 168 012 kronor, kvittokopior är inskickade. 
Vid fördelningen av årets driftbidrag erhåller föreningarna 53% av godkänt belopp vad gäller 
kostnader för hyra, arrende, ränta, värme, renhållning, solvning, vatten, avlopp, 
fastighetsförsäkring, vägavgift och bredband (A). 
Gällande taxa i annan anläggning och kostnad för följebåt (B) erhåller föreningarna 30% av 
kostnaderna.  

Föreningen Kungälvs självförsvarsklubb Chikara har ansökt om totalt 168 012 kronor. Förvaltningen 
föreslår att föreningen erhåller 89 046 kronor i driftbidrag 2022.
 

Stödet ryms inom befintlig budget. 
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Förslag till beslut
1. Kungälvs självförsvarsklubb Chikara erhåller 89 046 kronor i driftbidrag 2022.

Helena Tellberg Anders Holm
Verksamhetschef lokaler och anläggningar Sektorchef samhälle och utveckling

Expedieras till: Katarina Vallström 
Kungälvs självförsvarsklubb Chikara

För kännedom till:
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Driftbidrag, 2022: Marstrands segelsällskap (Dnr KS2022/0357-2)

Sammanfattning

Kungälvs kommun fördelar årligen driftbidrag till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. De
ekonomiska bidragen stärker den ideella sektorns förutsättningar att erbjuda aktiviteter och
verksamheter av god kvalitet med en inriktning som kännetecknas av delaktighet och jämlikt
inflytande. Det kommunala föreningsstödet avses endast täcka en del av föreningens kostnader.
Kostnaderna som föreningen redovisar är för verksamhetsåret 2020.
Total budget för bidraget att fördela: 1 400 000 kronor.

Marstrands segelsällskap har ansökt om stöd för kostnader föreningen haft under 2020.

Förslag till beslut:

Marstrands segelsällskap erhåller 46 479 kronor i driftbidrag 2022.

Juridisk bedömning

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

Förvaltningens bedömning

Bakgrund
Idrottsföreningar som bedriver ungdomsverksamhet kan få stöd för faktiska driftkostnader
kopplade till föreningens lokaler, anläggning eller verksamhetens genomförande. Hyra, arrende
- Ränta avseende lån
- Värme, elektricitet
- Renhållning, sotning, vatten och avlopp
- Fastighetsförsäkring
- Vägavgift
- Bredband
- Taxa anläggning i annan kommun.
- Kostnad för följebåt
Bidragsberättigade föreningar kategoriseras i tre grupper:
1. Föreningar som bedriver huvuddelen av sin verksamhet i egen anläggning
2. Föreningar som bedriver huvuddelen av sin verksamhet utan anläggning (exempelvis
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vattensporter som rodd, kanot eller segling)
3. Föreningar som bedriver huvuddelen av sin verksamhet vid kommunal anläggning.
Krav:
4. Föreningen ska vara klassificerad som ungdomsverksamhet vilket innebär att föreningen
ska ha en huvudsaklig inriktning på åldersgruppen 7–20 år
5. Föreningen ska äga alternativt hyra fastigheten/anläggningen med ett hyreskontrakt på
minst ett år. Endast lokalyta exklusiv för verksamheten är bidragsgrundande.
6. Fastigheten/anläggningen ska vara geografiskt placerad i Kungälvs kommun.
7. Lokalen måste uppfylla myndighetskrav vad gäller exempelvis bygglov, brandsäkerhet och
försäkring.
8. Kommunen har rätt att dra in hela eller delar av bidraget om lokalen/anläggningen inte
sköts eller används på ett för kommunen godtagbart sätt.

Begränsningar:
- Förening som bedriver huvuddelen av sin verksamhet i kommunal anläggning eller utanför 
anläggning (kategori 3) kan maximalt få 30% av sökt bidragssumma.
- Stödet omfattar eller avser inte att vara ett stöd till investeringar av olika slag.
- Stöd ges inte för lokaler hyrda i andra hand eller då privatpersoner står för
hyreskontraktet.
- Föreningslokaler som byggts med hjälp av ekonomisk eller annat kommunalt stöd
kommer att prövas särskilt och behandlas med stor restriktivitet.
- Stödet kan inte sökas för hyreskostnader eller liknande i redan kommunalt
subventionerade lokaler.

- Timtaxa i kommunens lokaler är inte berättigad till stöd.

Bedömning
Föreningen Marstrands segelsällskap är en ideell förening vars ändamål är att verka för 
segelsporten samt samla sjösportens vänner och utövare. Föreningen är belägen på Koön och 
arrangerar allt från barn- och ungdomsträning till stora arrangemang. 
Föreningen har 788 medlemmar och av dessa är 132 barn och unga mellan 7–20 år, 58 flickor och 
77 pojkar. 
Föreningen har ansökt om kostnader för drift (A) för 82 250 kronor samt kostnad för följebåt (B) 
9 623 kr.
Föreningen erhåll 2021, 51 173 kronor i driftbidrag. 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Stödet relaterar till kommunfullmäktiges strategiska mål: 
- Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande
- Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar
- Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kultur- och fritidsliv
- Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Målen i Agenda 2030 handlar om att försöka skapa anständiga och hållbara
levnadsförhållanden och levnadsvillkor för alla världens människor. Ansökan ”Ett Aktivt
Kungälv” har bedömts utifrån följande mål i Agenda 2030:
- Mål 3. God hälsa och välbefinnande
- Mål 4 God utbildning för alla

 - Mål 10 Minskad ojämlikhet

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Driftbidraget finns beskrivit i sin helhet i styrdokumentet ”Riktlinjer för föreningsbidrag” 
KS2020/0674, som i sin tur relaterar till tidigare fastställda styrdokument: 
- Vision 2040, KS2012/817 
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- Social översiktsplan steg 1, KS2018/1329 
- Idrottspolitiskt program, KS2018/1043 
- Funktionshinderspolitiskt program, KS2012/1521 
- Näringslivsplan för ökad tillväxt, KS2016/0428
Bedömningen är att inkommen ansökan gällande driftbidrag 2022, överensstämmer med 
inriktningar i ovannämnde politiska styrdokument. 

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

LUPP-undersökningen är ett viktigt redskap för att få kunskap om ungas livssituation och
Skapa ökad delaktighet för unga i Kungälvs kommun. Senaste LUPP-undersökningen
genomfördes hösten 2020 i årskurs 8 samt årskurs två vid gymnasiet. Kungälv har tidigare
genomfört Lupp 2013 och 2017 vilket möjliggör jämförelser över tid. Slutsatser är att:
- Tre av fyra åk8-elever uppger att de tränar flera gånger i veckan (skolidrotten
inräknad) – var tionde svarar tvärtom som oftast några gånger i månaden.
- Drygt 60 procent av åk8-eleverna är medlem i en förening, pojkar i lite mindre
utsträckning än flickor, och hos pojkarna var andelen väsentligt större 2013. Enligt
undersökningen finns stora skillnader mellan boendeområden. Tendens kring
minskat föreningsdeltagande går även att utläsa gymnasierapporten vid årkurs 2 på
Mimers Hus.
- Den självskattade hälsan hos åk8-flickor har minskat stegvis sedan första mätningen
2013. Det allra vanligaste hälsobesväret är stress, vilket gäller särskilt flickorna: 63
procent mot 26 procent av pojkarna.

Bedömningen ur medborgar- och brukarperspektiv är att driftbidraget för föreningarna med egna 
anläggningar att fortsätta sin fyller in viktig funktion för att på nya sätt öka den viktiga mötesplatsen 
för barn och unga i kommunen och få dessa att fortsätta vara fysiskt aktiva. 

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
 Ärendet bedöms inte påverka medarbetarperspektivet. 

Ekonomisk bedömning
Budget för driftbidrag 2022: 1 400 000 kronor.
Stödet fördelas rättvist bland alla sökande föreningar. 
Föreningen har ansökt om totalt 82 250 kr för kostnader kopplade till föreningsbyggnad (A), samt 
9 623 kronor för följebåt (B). Kvittokopior är inskickade. 
Vid fördelningen av årets driftbidrag erhåller föreningarna 53% av godkänt belopp vad gäller 
kostnader för hyra, arrende, ränta, värme, renhållning, solvning, vatten, avlopp, 
fastighetsförsäkring, vägavgift och bredband (A). 
Gällande taxa i annan anläggning och kostnad för följebåt (B) erhåller föreningarna 30% av 
kostnaderna.  
Förvaltningen föreslår att föreningen Marstrands segelsällskap erhåller 46 479 kronor i driftbidrag 
2022.

Stödet ryms inom befintlig budget. 

Förslag till beslut
1. Marstrands segelsällskap erhåller 46 479 kronor i driftbidrag 2022.
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Helena Tellberg Anders Holm
Verksamhetschef lokaler och anläggningar Sektorchef samhälle och utveckling

Expedieras till: Katarina Vallström 
Marstrands segelsällskap

För kännedom till:

 



35/22 Driftbidrag, 2022: Romelanda Ungdomsförening - KS2022/0358-2 Driftbidrag, 2022: Romelanda Ungdomsförening : Driftbidrag, 2022: Romelanda Ungdomsförening

Postadress: Kungälvs kommun, 442 81 Kungälv. Besöksadress: Ytterbyvägen 2, 442 30 Kungälv.
Telefon: 0303–23 80 00. E-post: kommun@kungalv.se

www.kungalv.se

Tjänsteskrivelse

Sid 1 (4)

Sid 1 (4)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-05-31

Handläggarens namn
Katarina Vallström

2022-05-03

Driftbidrag, 2022: Romelanda Ungdomsförening (Dnr
KS2022/0358-2)

Sammanfattning

Kungälvs kommun fördelar årligen driftbidrag till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. De
ekonomiska bidragen stärker den ideella sektorns förutsättningar att erbjuda aktiviteter och
verksamheter av god kvalitet med en inriktning som kännetecknas av delaktighet och jämlikt
inflytande. Det kommunala föreningsstödet avses endast täcka en del av föreningens kostnader.
Kostnaderna som föreningen redovisar är för verksamhetsåret 2020.
Total budget för bidraget att fördela: 1 400 000 kronor.

Romelanda Ungdomsförening har ansökt om stöd för kostnader föreningen haft under 2020.

Förslag till beslut:

Romelanda Ungdomsförening erhåller 149 459 kronor i driftbidrag 2022.

Juridisk bedömning

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

Förvaltningens bedömning

Bakgrund

Idrottsföreningar som bedriver ungdomsverksamhet kan få stöd för faktiska driftkostnader
kopplade till föreningens lokaler, anläggning eller verksamhetens genomförande. Hyra, arrende
- Ränta avseende lån
- Värme, elektricitet
- Renhållning, sotning, vatten och avlopp
- Fastighetsförsäkring
- Vägavgift
- Bredband
- Taxa anläggning i annan kommun.
- Kostnad för följebåt
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Bidragsberättigade föreningar kategoriseras i tre grupper:
1. Föreningar som bedriver huvuddelen av sin verksamhet i egen anläggning
2. Föreningar som bedriver huvuddelen av sin verksamhet utan anläggning (exempelvis
vattensporter som rodd, kanot eller segling)
3. Föreningar som bedriver huvuddelen av sin verksamhet vid kommunal anläggning.
Krav:
4. Föreningen ska vara klassificerad som ungdomsverksamhet vilket innebär att föreningen
ska ha en huvudsaklig inriktning på åldersgruppen 7–20 år
5. Föreningen ska äga alternativt hyra fastigheten/anläggningen med ett hyreskontrakt på
minst ett år. Endast lokalyta exklusiv för verksamheten är bidragsgrundande.
6. Fastigheten/anläggningen ska vara geografiskt placerad i Kungälvs kommun.
7. Lokalen måste uppfylla myndighetskrav vad gäller exempelvis bygglov, brandsäkerhet och
försäkring.
8. Kommunen har rätt att dra in hela eller delar av bidraget om lokalen/anläggningen inte
sköts eller används på ett för kommunen godtagbart sätt.

Begränsningar:
- Förening som bedriver huvuddelen av sin verksamhet i kommunal anläggning eller utanför 
anläggning (kategori 3) kan maximalt få 30% av sökt bidragssumma.
- Stödet omfattar eller avser inte att vara ett stöd till investeringar av olika slag.
- Stöd ges inte för lokaler hyrda i andra hand eller då privatpersoner står för
hyreskontraktet.
- Föreningslokaler som byggts med hjälp av ekonomisk eller annat kommunalt stöd
kommer att prövas särskilt och behandlas med stor restriktivitet.
- Stödet kan inte sökas för hyreskostnader eller liknande i redan kommunalt
subventionerade lokaler.

- Timtaxa i kommunens lokaler är inte berättigad till stöd.

Bedömning
Romelanda Ungdomsförening är en förening som ligger utanför Diseröd, där föreningen sköter en 
konstgräsplan, en gräsplan och egna klubblokaler. Föreningen har förutom fotboll även en del 
innebandy och futsal, där de hyr in sig i kommunens idrottshallar. 
Antalet medlemmar är totalt 821, varav 351 av dessa är mellan 7–20 år. Antalet flickor är 157 och 
antalet pojkar är 194.
Föreningen erhöll i driftbidrag 2021: 129 842 kr
Föreningen har i år sökt stöd för sina fasta kostnader (A) för: 228 837 kronor samt för 
verksamhetens genomförande kostnader (B) för: 121 283 kr.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Stödet relaterar till kommunfullmäktiges strategiska mål: 
- Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande
- Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar
- Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kultur- och fritidsliv
- Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Målen i Agenda 2030 handlar om att försöka skapa anständiga och hållbara
levnadsförhållanden och levnadsvillkor för alla världens människor. Ansökan ”Ett Aktivt
Kungälv” har bedömts utifrån följande mål i Agenda 2030:
- Mål 3. God hälsa och välbefinnande
- Mål 4 God utbildning för alla
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 - Mål 10 Minskad ojämlikhet
 

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Driftbidraget finns beskrivit i sin helhet i styrdokumentet ”Riktlinjer för föreningsbidrag” 
KS2020/0674, som i sin tur relaterar till tidigare fastställda styrdokument: 
- Vision 2040, KS2012/817 
- Social översiktsplan steg 1, KS2018/1329 
- Idrottspolitiskt program, KS2018/1043 
- Funktionshinderspolitiskt program, KS2012/1521 
- Näringslivsplan för ökad tillväxt, KS2016/0428
Bedömningen är att inkommen ansökan gällande driftbidrag 2022, överensstämmer med 
inriktningar i ovannämnde politiska styrdokument. 
 

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

LUPP-undersökningen är ett viktigt redskap för att få kunskap om ungas livssituation och
Skapa ökad delaktighet för unga i Kungälvs kommun. Senaste LUPP-undersökningen
genomfördes hösten 2020 i årskurs 8 samt årskurs två vid gymnasiet. Kungälv har tidigare
genomfört Lupp 2013 och 2017 vilket möjliggör jämförelser över tid. Slutsatser är att:
- Tre av fyra åk8-elever uppger att de tränar flera gånger i veckan (skolidrotten
inräknad) – var tionde svarar tvärtom som oftast några gånger i månaden.
- Drygt 60 procent av åk8-eleverna är medlem i en förening, pojkar i lite mindre
utsträckning än flickor, och hos pojkarna var andelen väsentligt större 2013. Enligt
undersökningen finns stora skillnader mellan boendeområden. Tendens kring
minskat föreningsdeltagande går även att utläsa gymnasierapporten vid årkurs 2 på
Mimers Hus.
- Den självskattade hälsan hos åk8-flickor har minskat stegvis sedan första mätningen
2013. Det allra vanligaste hälsobesväret är stress, vilket gäller särskilt flickorna: 63
procent mot 26 procent av pojkarna.

Bedömningen ur medborgar- och brukarperspektiv är att driftbidraget för föreningarna med egna 
anläggningar att fortsätta sin fyller in viktig funktion för att på nya sätt öka den viktiga mötesplatsen 
för barn och unga i kommunen och få dessa att fortsätta vara fysiskt aktiva. 

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Ärendet bedöms inte påverka medarbetarperspektivet.

Ekonomisk bedömning
Budget för driftbidrag 2022: 1 400 000 kronor.
Stödet fördelas rättvist bland alla sökande föreningar. 
Föreningen har ansökt om totalt (A) 228 837 kronor samt (B) 93 923 kronor, kvittokopior är 
inskickade. 
Vid fördelningen av årets driftbidrag erhåller föreningarna 53% av godkänt belopp vad gäller 
kostnader för hyra, arrende, ränta, värme, renhållning, solvning, vatten, avlopp, 
fastighetsförsäkring, vägavgift och bredband (A). 
Gällande taxa i annan anläggning, verksamhetens genomförande och kostnad för följebåt (B) 
erhåller föreningarna 30% av kostnaderna.  

Romelanda ungdomsföreningar har totalt ansökt om 228 837 kr plus 93 923 kronor. 
Förvaltningen föreslår att föreningen erhåller 149 459 kronor i driftbidrag 2022.
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Stödet ryms inom befintlig budget. 

Förslag till beslut
1. Romelanda Ungdomsförening erhåller 149 459 kronor i driftbidrag 2022.

Helena Tellberg Anders Holm
Verksamhetschef lokaler och anläggningar Sektorchef samhälle och utveckling

Expedieras till: Katarina Vallström
Romelanda Ungdomsförening

För kännedom till:
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Driftbidrag, 2022: Ytterby IS (Dnr KS2022/0359-2)

Sammanfattning

Kungälvs kommun fördelar årligen driftbidrag till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. De
ekonomiska bidragen stärker den ideella sektorns förutsättningar att erbjuda aktiviteter och
verksamheter av god kvalitet med en inriktning som kännetecknas av delaktighet och jämlikt
inflytande. Det kommunala föreningsstödet avses endast täcka en del av föreningens kostnader.
Kostnaderna som föreningen redovisar är för verksamhetsåret 2020.
Total budget för bidraget att fördela: 1 400 000 kronor.

Ytterby IS har ansökt om stöd för kostnader föreningen haft under 2020.

Förslag till beslut:

Ytterby IS erhåller 38 557 kronor i driftbidrag 2022.

Juridisk bedömning

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

Förvaltningens bedömning

Bakgrund
Idrottsföreningar som bedriver ungdomsverksamhet kan få stöd för faktiska driftkostnader
kopplade till föreningens lokaler, anläggning eller verksamhetens genomförande.
- Hyra, arrende
- Ränta avseende lån
- Värme, elektricitet
- Renhållning, sotning, vatten och avlopp
- Fastighetsförsäkring
- Vägavgift
- Bredband
- Taxa anläggning i annan kommun.
- Kostnad för följebåt
Bidragsberättigade föreningar kategoriseras i tre grupper:
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1. Föreningar som bedriver huvuddelen av sin verksamhet i egen anläggning
2. Föreningar som bedriver huvuddelen av sin verksamhet utan anläggning (exempelvis
vattensporter som rodd, kanot eller segling)
3. Föreningar som bedriver huvuddelen av sin verksamhet vid kommunal anläggning.
Krav:
4. Föreningen ska vara klassificerad som ungdomsverksamhet vilket innebär att föreningen
ska ha en huvudsaklig inriktning på åldersgruppen 7–20 år
5. Föreningen ska äga alternativt hyra fastigheten/anläggningen med ett hyreskontrakt på
minst ett år. Endast lokalyta exklusiv för verksamheten är bidragsgrundande.
6. Fastigheten/anläggningen ska vara geografiskt placerad i Kungälvs kommun.
7. Lokalen måste uppfylla myndighetskrav vad gäller exempelvis bygglov, brandsäkerhet och
försäkring.
8. Kommunen har rätt att dra in hela eller delar av bidraget om lokalen/anläggningen inte
sköts eller används på ett för kommunen godtagbart sätt.

Begränsningar:
- Förening som bedriver huvuddelen av sin verksamhet i kommunal anläggning eller utanför 
anläggning (kategori 3) kan maximalt få 30% av sökt bidragssumma.
- Stödet omfattar eller avser inte att vara ett stöd till investeringar av olika slag.
- Stöd ges inte för lokaler hyrda i andra hand eller då privatpersoner står för
hyreskontraktet.
- Föreningslokaler som byggts med hjälp av ekonomisk eller annat kommunalt stöd
kommer att prövas särskilt och behandlas med stor restriktivitet.
- Stödet kan inte sökas för hyreskostnader eller liknande i redan kommunalt
subventionerade lokaler.

- Timtaxa i kommunens lokaler är inte berättigad till stöd.

Bedömning
Ytterby IS är kommunens största barn- och ungdomsförening. De bedriver verksamhet från 5 år 
och upp till seniorverksamhet, främst fotboll men föreningen har sedan några år även en 
basketsektion. 
Föreningen har 1 200 medlemmar, och 831 av dessa är mellan 7–20 år. Av dessa är 355 flickor, 
och resterande, 476, är pojkar. 
Föreningen har ansökt om kostnader för drift av klubbhus, 72 750 kronor. 
Föreningen erhöll 2021, 36 120 kronor i driftbidrag. 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Stödet relaterar till kommunfullmäktiges strategiska mål: 
- Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande
- Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar
- Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kultur- och fritidsliv
- Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Målen i Agenda 2030 handlar om att försöka skapa anständiga och hållbara
levnadsförhållanden och levnadsvillkor för alla världens människor. Ansökan ”Ett Aktivt
Kungälv” har bedömts utifrån följande mål i Agenda 2030:
- Mål 3. God hälsa och välbefinnande
- Mål 4 God utbildning för alla

 - Mål 10 Minskad ojämlikhet
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Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Driftbidraget finns beskrivit i sin helhet i styrdokumentet ”Riktlinjer för föreningsbidrag” 
KS2020/0674, som i sin tur relaterar till tidigare fastställda styrdokument: 
- Vision 2040, KS2012/817 
- Social översiktsplan steg 1, KS2018/1329 
- Idrottspolitiskt program, KS2018/1043 
- Funktionshinderspolitiskt program, KS2012/1521 
- Näringslivsplan för ökad tillväxt, KS2016/0428
Bedömningen är att inkommen ansökan gällande driftbidrag 2022, överensstämmer med 
inriktningar i ovannämnde politiska styrdokument. 

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

LUPP-undersökningen är ett viktigt redskap för att få kunskap om ungas livssituation och
Skapa ökad delaktighet för unga i Kungälvs kommun. Senaste LUPP-undersökningen
genomfördes hösten 2020 i årskurs 8 samt årskurs två vid gymnasiet. Kungälv har tidigare
genomfört Lupp 2013 och 2017 vilket möjliggör jämförelser över tid. Slutsatser är att:
- Tre av fyra åk8-elever uppger att de tränar flera gånger i veckan (skolidrotten
inräknad) – var tionde svarar tvärtom som oftast några gånger i månaden.
- Drygt 60 procent av åk8-eleverna är medlem i en förening, pojkar i lite mindre
utsträckning än flickor, och hos pojkarna var andelen väsentligt större 2013. Enligt
undersökningen finns stora skillnader mellan boendeområden. Tendens kring
minskat föreningsdeltagande går även att utläsa gymnasierapporten vid årkurs 2 på
Mimers Hus.
- Den självskattade hälsan hos åk8-flickor har minskat stegvis sedan första mätningen
2013. Det allra vanligaste hälsobesväret är stress, vilket gäller särskilt flickorna: 63
procent mot 26 procent av pojkarna.

Bedömningen ur medborgar- och brukarperspektiv är att driftbidraget för föreningarna med egna 
anläggningar att fortsätta sin fyller in viktig funktion för att på nya sätt öka den viktiga mötesplatsen 
för barn och unga i kommunen och få dessa att fortsätta vara fysiskt aktiva. 

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Bedöms inte vara relevant. 

Ekonomisk bedömning
Budget för driftbidrag 2022: 1 400 000 kronor.
Stödet fördelas rättvist bland alla sökande föreningar. 
Föreningen har ansökt om totalt 72 750 kronor, kvittokopior är inskickade. 
Vid fördelningen av årets driftbidrag erhåller föreningarna 55% av godkänt belopp vad gäller 
kostnader för hyra, arrende, ränta, värme, renhållning, solvning, vatten, avlopp, 
fastighetsförsäkring, vägavgift och bredband (A). 
Gällande taxa i annan anläggning, verksamhetens genomförande och kostnad för följebåt (B) 
erhåller föreningarna 30% av kostnaderna.  

Ytterby IS har ansökt om totalt 72 750 kronor. Förvaltningen föreslår att Ytterby IS erhåller 38 557 
kronor i driftbidrag 2022.
Stödet ryms inom befintlig budget. 

Förslag till beslut
1. Ytterby IS erhåller 38 557 kronor i driftbidrag 2022.
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Helena Tellberg Anders Holm
Verksamhetschef lokaler och anläggningar Sektorchef samhälle och utveckling

Expedieras till: Katarina Vallström 
Ytterby IS

För kännedom till:
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Investeringsstöd 2022: Kareby IS (Dnr KS2022/0680-2)

Sammanfattning

Kommunstyrelsen avsätter medel varje år som ska användas till bidrag och stöd till föreningar och
frivillighetsorganisationer. 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 och investeringar. Det kommunala föreningsstödet avser endast 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 inom för närmaste framtiden.

Budget för 2022 avseende investeringsstöd är 360 000 kronor.

Kareby IS har ansökt om investeringsstöd för totalt 80 450 kronor.

Förslag till beslut:
Kareby IS erhåller 32 180 kronor i investeringsstöd 2022.

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.

Förvaltningens bedömning

Bakgrund
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



37/22 Investeringsstöd 2022: Kareby IS - KS2022/0680-2 Investeringsstöd 2022: Kareby IS : Investeringsstöd 2022: Kareby IS

2 (3)

verksamheten inom för närmaste framtiden. 
Det kan avse exempelvis:
- Om- eller tillbyggnad eller visst nybyggnadsarbete.
- Större underhållskostnader för anläggning som behöver utföras under innevarande
verksamhetsår.
- Investering i inventarier som är nödvändiga för föreningens verksamhet.
- Tillgänglighetsanpassning av lokaler.
- Att genomföra åtgärder som är gynnsamma ur miljöhänsyn och/eller är energisparåtgärder.

Bedömning
Kareby IS har ansökt om stöd för att genomföra större underhållskostnader för som behöver 
genomföras under innevarande verksamhetsår. Föreningen har under våren genomfört en större 
tak- och fasadtvätt samt renoverat fasaden.
Totalt kostnad för detta 80 450 kronor. Föreningen erhåller 40 % av sökta kostnader för detta, 
32 180 kronor. 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Bidrag till våra föreningar relaterar till kommunfullmäktiges strategiska mål:
- Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande,
- Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar,
- Att alla medborgare ska ha möjlighet till att delta i ett rikt och aktivt kulturliv, och
- Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen

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

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i 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 inkluderande samhällen 

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Bidraget finns dokumenterat 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, KS2018/1329
- Funktionshinderspolitiskt program, KS2012/1521

- Näringslivsplan för ökad tillväxt, KS2016/0428

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Bedömningen ur ett medborgar- och brukarperspektiv är att föreningar med egna anläggningar 
fyller en viktig funktion för att öka den viktiga fysiska aktiviteten bland medlemmarna i föreningen i 
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Kungälvs kommun. Genom en bred samverka ska vi tillsammans arbeta för att aktivt främja 
fysisk aktivitet och rörelse för hela livet. Fokus ska vara på rörelseglädje, demokrati och 
delaktighet i ett inkluderande samhälle där alla medborgare ger möjligheter att delta utifrån 
sina förutsättningar. 

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Bedömningen är att stödet till Kareby IS inte påverkar medarbetarperspektivet. 

Ekonomisk bedömning
Föreningen Kareby IS har ansökt om stöd för investeringar. 
Förvaltningen bedömer att föreningen uppfyller kriterierna att erhålla stöd. 

Budget för investeringsstöd 2022: 360 000 kronor. 

Sökande föreningar erhåller 2022 35-40% av sökta kostnader gällande investeringsbidraget. 

Kareby IS erhåller 32 180 kronor i investeringsstöd 2022.

Förslag till beslut
1. Kareby IS erhåller 32 180 kronor i investeringsstöd 2022. 

Helena Tellberg Anders Holm
Verksamhetschef lokaler och anläggningar Sektorchef samhälle och utveckling

Expedieras till: Katarina Vallström
Kareby IS

För kännedom till:
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Sammanfattning

Kommunstyrelsen avsätter medel varje år som ska användas till bidrag och stöd till föreningar och
frivillighetsorganisationer. 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 och investeringar. Det kommunala föreningsstödet avser endast 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 inom för närmaste framtiden.

Budget för 2022 avseende investeringsstöd är 360 000 kronor.

Kungälvs orienteringsklubb har ansökt om investeringsstöd för totalt 144 081 kronor.

Förslag till beslut:
Kungälvs orienteringsklubb erhåller 57 632 kronor i investeringsstöd 2022.

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.

Förvaltningens bedömning

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
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verksamheten inom för närmaste framtiden. 
Det kan avse exempelvis:
- Om- eller tillbyggnad eller visst nybyggnadsarbete.
- Större underhållskostnader för anläggning som behöver utföras under innevarande
verksamhetsår.
- Investering i inventarier som är nödvändiga för föreningens verksamhet.
- Tillgänglighetsanpassning av lokaler.
- Att genomföra åtgärder som är gynnsamma ur miljöhänsyn och/eller är energisparåtgärder.

Bedömning
Kungälvs orienteringsklubb har ansökt om stöd för att genomföra större underhållskostnader för 
som behöver genomföras under innevarande verksamhetsår. 
Föreningen har påvisat kostnader för att ha genomfört en fasadrenovering och elsäkerhetsåtgärder
Totalt kostnad för detta 144 081 kronor. Föreningen erhåller 40 % av sökta kostnader för detta,  
57 632kronor. 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Bidrag till våra föreningar relaterar till kommunfullmäktiges strategiska mål:
- Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande,
- Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar,
- Att alla medborgare ska ha möjlighet till att delta i ett rikt och aktivt kulturliv, och
- Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen

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

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i 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 inkluderande samhällen 

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Bidraget finns dokumenterat 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, KS2018/1329
- Funktionshinderspolitiskt program, KS2012/1521

- Näringslivsplan för ökad tillväxt, KS2016/0428

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Bedömningen ur ett medborgar- och brukarperspektiv är att föreningar med egna anläggningar 
fyller en viktig funktion för att öka den viktiga fysiska aktiviteten bland medlemmarna i föreningen i 
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Kungälvs kommun. Genom en bred samverka ska vi tillsammans arbeta för att aktivt främja 
fysisk aktivitet och rörelse för hela livet. Fokus ska vara på rörelseglädje, demokrati och 
delaktighet i ett inkluderande samhälle där alla medborgare ger möjligheter att delta utifrån 
sina förutsättningar. 

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Bedömningen är att stödet till Kungälvs orienteringsklubb inte påverkar medarbetarperspektivet. 

Ekonomisk bedömning
Föreningen Kungälvs Orienteringsklubb har ansökt om stöd för investeringar. 
Förvaltningen bedömer att föreningen uppfyller kriterierna att erhålla stöd. 

Budget för investeringsstöd 2022: 360 000 kronor. 

Sökande föreningar erhåller 2022 35-40% av sökta kostnader gällande investeringsbidraget. 

Kungälvs Orienteringsklubb erhåller 57 632 kronor i investeringsstöd 2022.

Förslag till beslut
1. Kungälvs Orienteringsklubb erhåller 57 632 kronor i investeringsstöd 2022.

Helena Tellberg Anders Holm
Verksamhetschef lokaler och anläggningar Sektorchef lokaler och anläggningar

Expedieras till: Katarina Vallström 
Kungälvs Orienteringsklubb

För kännedom till:
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Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-05-31

Handläggarens namn
Katarina Vallström

2022-05-16

Investeringsstöd 2022: Romelanda Ungdomsförening (Dnr
KS2022/0876-3)

Sammanfattning

Kommunstyrelsen avsätter medel varje år som ska användas till bidrag och stöd till föreningar och
frivillighetsorganisationer. 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 och investeringar. Det kommunala föreningsstödet avser endast 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 inom för närmaste framtiden.

Budget för 2022 avseende investeringsstöd är 360 000 kronor.

Romelanda Ungdomsförening har ansökt om investeringsstöd för totalt 192 944 kronor.

Förslag till beslut:
Romelanda Ungdomsförening erhåller 77 177 kronor i investeringsstöd 2022.

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.

Förvaltningens bedömning

Bakgrund
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
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verksamheten inom för närmaste framtiden. 
Det kan avse exempelvis:
- Om- eller tillbyggnad eller visst nybyggnadsarbete.
- Större underhållskostnader för anläggning som behöver utföras under innevarande
verksamhetsår.
- Investering i inventarier som är nödvändiga för föreningens verksamhet.
- Tillgänglighetsanpassning av lokaler.
- Att genomföra åtgärder som är gynnsamma ur miljöhänsyn och/eller är energisparåtgärder.

Bedömning
Romelanda ungdomsförening har ansökt om stöd för att genomföra större underhållskostnader för 
som behöver genomföras under innevarande verksamhetsår. 
Föreningen har påvisat kostnader för att:
- bygga sarg runt konstgräsplanen enligt Göteborgsmodellen
- Investering nytt bollförråd
- Investering i nya förråd för gräsklippare och traktor
- luftvärmepump 
- hjärtstartare

Totalt kostnad för detta 192 944 kronor. Föreningen erhåller 40 % av sökta kostnader för detta,  
77 177 kronor.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Bidrag till våra föreningar relaterar till kommunfullmäktiges strategiska mål:
- Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande,
- Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar,
- Att alla medborgare ska ha möjlighet till att delta i ett rikt och aktivt kulturliv, och
- Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen

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

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i 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 inkluderande samhällen 

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Bidraget finns dokumenterat 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, KS2018/1329
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- Funktionshinderspolitiskt program, KS2012/1521
- Näringslivsplan för ökad tillväxt, KS2016/0428

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Bedömningen ur ett medborgar- och brukarperspektiv är att föreningar med egna anläggningar 
fyller en viktig funktion för att öka den viktiga fysiska aktiviteten bland medlemmarna i föreningen i 
Kungälvs kommun. Genom en bred samverka ska vi tillsammans arbeta för att aktivt främja 
fysisk aktivitet och rörelse för hela livet. Fokus ska vara på rörelseglädje, demokrati och 
delaktighet i ett inkluderande samhälle där alla medborgare ger möjligheter att delta utifrån 
sina förutsättningar. 

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Bedömningen är att stödet till Romelanda Ungdomsförening inte påverkar medarbetarperspektivet. 

Ekonomisk bedömning
Föreningen Romelanda ungdomsförening har ansökt om stöd för investeringar. 
Förvaltningen bedömer att föreningen uppfyller kriterierna att erhålla stöd. 

Budget för investeringsstöd 2022: 360 000 kronor. 
Stödet till föreningen Romelanda Ungdomsförening ryms inom befintlig budget.

Sökande föreningar erhåller 2022 35-40% av sökta kostnader gällande investeringsbidraget. 

Romelanda ungdomsförening erhåller 77 177 kronor i investeringsstöd 2022.

Förslag till beslut
1. Romelanda ungdomsförening erhåller 77 177 kronor i investeringsstöd 2022.

Helena Tellberg Anders Holm
Verksamhetschef lokaler och anläggningar Sektorchef samhälle och utveckling

Expedieras till: Katarina Vallström 
Romelanda Ungdomsförening

För kännedom till:
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Katarina Vallström
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Investeringsstöd 2022: Harestads skyttegille (Dnr KS2022/0877-3)

Sammanfattning

Kommunstyrelsen avsätter medel varje år som ska användas till bidrag och stöd till föreningar och
frivillighetsorganisationer. 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 och investeringar. Det kommunala föreningsstödet avser endast 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 inom för närmaste framtiden.

Budget för 2022 avseende investeringsstöd är 360 000 kronor.

Harestads skyttegille har ansökt om investeringsstöd för totalt 397 000 kronor.

Förslag till beslut:
Föreningen Harestads skyttegille erhåller 139 000 kronor i investeringsstöd 2022.

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.

Förvaltningens bedömning

Bakgrund
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
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verksamheten inom för närmaste framtiden. 
Det kan avse exempelvis:
- Om- eller tillbyggnad eller visst nybyggnadsarbete.
- Större underhållskostnader för anläggning som behöver utföras under innevarande
verksamhetsår.
- Investering i inventarier som är nödvändiga för föreningens verksamhet.
- Tillgänglighetsanpassning av lokaler.
- Att genomföra åtgärder som är gynnsamma ur miljöhänsyn och/eller är energisparåtgärder.

Bedömning
Harestads skyttegille har ansökt om stöd för att genomföra större underhållskostnader för som 
behöver genomföras under innevarande verksamhetsår. Föreningens lokaler är från 60-talet och 
behöver rustas upp. 
Föreningen har påvisat kostnader för att bland annat:
- byte av el på neder- och övervåning, totalt 140 000 kronor
- nya skjuttavlor, 80 000 kronor
- renovering av toaletter, 30 000 kronor
- målning och uppfräschning av samlingslokal, 23 000 kronor 
- asfaltering entré, 20 000 kronor

Totalt kostnad för inskickade behov av föreningslokalen, 397 000 kronor. Föreningen erhåller 35% 
av sökta kostnader för detta, 139 000 kronor.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Bidrag till våra föreningar relaterar till kommunfullmäktiges strategiska mål:
- Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande,
- Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar,
- Att alla medborgare ska ha möjlighet till att delta i ett rikt och aktivt kulturliv, och
- Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen

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

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i 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 inkluderande samhällen 

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
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Bidraget finns dokumenterat 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, KS2018/1329
- Funktionshinderspolitiskt program, KS2012/1521

- Näringslivsplan för ökad tillväxt, KS2016/0428

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Bedömningen ur ett medborgar- och brukarperspektiv är att föreningar med egna anläggningar 
fyller en viktig funktion för att öka den viktiga fysiska aktiviteten bland medlemmarna i föreningen i 
Kungälvs kommun. Genom en bred samverka ska vi tillsammans arbeta för att aktivt främja 
fysisk aktivitet och rörelse för hela livet. Fokus ska vara på rörelseglädje, demokrati och 
delaktighet i ett inkluderande samhälle där alla medborgare ger möjligheter att delta utifrån 
sina förutsättningar. 

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Bedömningen är att stödet till Harestads skyttegille inte påverkar medarbetarperspektivet. 

Ekonomisk bedömning
Föreningen Harestads skyttegille har ansökt om stöd för investeringar. 
Förvaltningen bedömer att föreningen uppfyller kriterierna att erhålla stöd. 

Budget för investeringsstöd 2022: 360 000 kronor. 

Sökande föreningar erhåller 2022 35-40% av sökta kostnader gällande investeringsbidraget. 

Harestads skyttegille erhåller 139 000 kronor i investeringsstöd 2022.

Förslag till beslut
1. Föreningen Harestads skyttegille erhåller 139 000 kronor i investeringsstöd 2022.

Helena Tellberg Anders Holm
Verksamhetschef lokaler och anläggningar Sektorchef samhälle och utveckling 

Expedieras till: Katarina Vallström
Harestads skyttegille 

För kännedom till:
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Projekt- och arrangemangsstöd 2022: Föreningen Folkets hus 
och park (Dnr KS2022/0893-2) 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen avsätter medel varje år som ska användas till bidrag och stöd till föreningar och 
frivillighetsorganisationer. 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 täcka en del av 
föreningens kostnader.  
 
Föreningen Folkets hus och park har ansökt om stöd för att skapa två stora arrangemang 
sommaren 2022 för att återfå publiken till parken efter två års pandemi.  
Föreningen har ansökt om 40 000 kronor.  
 
Förslag till beslut:  
Föreningen Folkets hus och park erhåller 32 000 kronor i projekt- och arrangemangsstöd 2022. 

 
 

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. 

 

Förvaltningens bedömning 

Bakgrund 
Kommunstyrelsenav sätter 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.  
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Projekt - och arrangemangsstöd kan sökas av bidragsberättigade föreningar och syftar till att stödja 
enstaka publika kulturarrangemang eller kulturprojekt av temporär karaktär. Det vill säga 
konstnärliga eller kulturella projekt av engångskaraktär som är avsedda att genomföras och 
avslutas inom en given tidsram, och som på något sätt tillgängliggörs för Kungälvs kommuns 
invånare.  
 
Stödet beviljas i den mån kommunen har finansiella medel kvar att fördela där barn och 
ungdomsverksamhet prioriteras.  
Ett kulturarrangemang ska vara öppet för allmänheten och kan exempelvis vara:  
Konsert  
Guidning  
Utställning  
Festival  
 
Ett kulturprojekt kan exempelvis vara ett:  
Digitaliseringsprojekt  
Föreställningsproduktion  
Jämställdhetsprojekt i kulturförening  
Ungdomssatsning/projekt med inriktning kultur  
 
Krav: Aktiviteten ska äga rum i Kungälvs kommun eller komma Kungälvs kommuns invånare till del. 
I all marknadsföring ska det tydligt synas att projektet/arrangemanget stöds av Kungälvs kommun. 
Det görs genom att aktuell version av Kungälvs kommuns logotype används. Redovisning 
avseende hur beviljat stöd har använts med utvärdering och ekonomisk utvärdering ska inkomma 
till Kungälvs kommun senast en månad efter projektets/arrangemangets genomförande. I 
redovisningen ska även bifogas exempel på marknadsföring så som exempelvis affisch, annons, 
inbjudan eller pressmeddelande. Om redovisningen inte kommer in kan stödet komma att behöva 
återbetalas. 
 
 
Bedömning 
Verksamheten bedömer att föreningen Folkets hus och park uppfyller kriterierna för att erhålla 
projekt- och arrangemangsstöd för att återstarta föreningens arrangemang efter pandemin. För att 
åter locka besöker till två stora evenemang som sker den 28 maj och den 20 augusti. Föreningen 
har då satsat två större dansband som kommer till Kungälv. Kostnaderna föreningen har redovisat 
är för band, annonsering och PA-system.  
Kvällarna är öppna för alla och arrangemangen har ingen åldersgräns. Arrangemangen drar 
dansglada besöker från hela väst-Sverige och föreningen har stora förhoppningar om att återfå 
publiken efter två års nedstängning.  
 
Föreningen har ansökt om 40 000 kronor i stöd.  
Förvaltningen föreslår att föreningen erhåller 80% av sökt stöd, 32 000 kronor för att återstarta 
danskvällarna på parken i Kungälv.  

 

 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål 

Stöd för projekt - och arrangemang bedöms som särskilt relevant utifrån följande strategiska mål: - -
- Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande  
- Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar  
- Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kulturliv  
- Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030  

Stödet och dess koppling till 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 
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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”  
Stödet syftar till att kommunen ska ha ett rikt konst - och fritidsliv av hög kvalitet som alla har 
möjlighet att ta del av.  

 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv  

Arrangemanget riktar sig till medborgarna i Kungälv men kommer även att locka besökare från hela 
väst- Sverige. Det ger kommunen marknadsföring långt utanför kommungränserna och besökarna 
kan även dra nytta av övriga näringslivet i Kungälv. Våra medborgare får återigen möjlighet att 
träffas och dansa och besöka lokalt arrangerade danskvällar. 
 

 

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv. 

Ärendet bedöms inte påverka medarbetarperspektivet.  
 

Ekonomisk bedömning 

Stödet ryms inom befintlig budget för projekt- och arrangemangsstöd. Totalt för kultur- och 
fritidsfrämjande aktiviteter och stöd till föreningar, finns budget 630 000 kronor.  
 
Föreningen Kungälvs folkets hus och park har ansökt om 40 000 kronor i stöd. Verksamheten 
bedömer att de ska erhålla 32 000 kronor i stöd 2022.  

 

Förslag till beslut 

1. Föreningen Folkets hus och park erhåller 32 000 kronor i projekt- och 
arrangemangsstöd 2022. 
 

 
 
Helena Tellberg Anders Holm 
Verksamhetschef lokaler och anläggningar Sektorchef samhälle och utveckling 

 
 
 
 
Expedieras till:   Katarina Vallström  

Folkets hus och park 

För kännedom till:  
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Projekt- och arrangemangsstöd 2022: Nordiska folkhögskolan,
Nordiskt ljus (Dnr KS2022/0900-2)

Sammanfattning

Kommunstyrelsen avsätter medel varje år som ska användas till bidrag och stöd till föreningar och
frivillighetsorganisationer. 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 täcka en del av
föreningens kostnader.

Nordiska folkhögskolan har ansökt om projekt- och arrangemangsstöd för att genomföra
kulturfestivalen Nordiskt Ljus, sommaren 2022. 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 som ett program bestående av kurser, residens, tävlingar och festivalhelg.
Nordiskt ljus pågår mellan den 4 – 31 juli, 2022.
Föreningen anses uppfylla kriterier för att erhålla projekt- och arrangemangsstöd.
Nordiska Folkhögskolan har ansökt om 300 000 kronor.
2021 erhöll Nordiska Folkhögskolan 70 000 kronor för att arrangera Nordiskt ljus.

Förslag till beslut:
Festivalen Nordiskt Ljus erhåller 100 000 kronor i projekt- och arrangemangsstöd 2022.

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.

Förvaltningens bedömning

Bedömning
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Kommunstyrelsenav sätter 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. 

Projekt - och arrangemangsstöd kan sökas av bidragsberättigade föreningar och syftar till att stödja 
enstaka publika kulturarrangemang eller kulturprojekt av temporär karaktär. Det vill säga 
konstnärliga eller kulturella projekt av engångskaraktär som är avsedda att genomföras och 
avslutas inom en given tidsram, och som på något sätt tillgängliggörs för Kungälvs kommuns 
invånare. 

Stödet beviljas i den mån kommunen har finansiella medel kvar att fördela där barn och 
ungdomsverksamhet prioriteras. 
Ett kulturarrangemang ska vara öppet för allmänheten och kan exempelvis vara: 
Konsert 
Guidning 
Utställning 
Festival 

Ett kulturprojekt kan exempelvis vara ett: 
Digitaliseringsprojekt 
Föreställningsproduktion 
Jämställdhetsprojekt i kulturförening 
Ungdomssatsning/projekt med inriktning kultur 

Krav: Aktiviteten ska äga rum i Kungälvs kommun eller komma Kungälvs kommuns invånare till del. 
I all marknadsföring ska det tydligt synas att projektet/arrangemanget stöds av Kungälvs kommun. 
Det görs genom att aktuell version av Kungälvs kommuns logotype används. Redovisning 
avseende hur beviljat stöd har använts med utvärdering och ekonomisk utvärdering ska inkomma 
till Kungälvs kommun senast en månad efter projektets/arrangemangets genomförande. I 
redovisningen ska även bifogas exempel på marknadsföring så som exempelvis affisch, annons, 
inbjudan eller pressmeddelande. Om redovisningen inte kommer in kan stödet komma att behöva 
återbetalas.

Verksamhetens bedömning
Verksamheten bedömer att arrangemanget uppfyller kriterier för att erhålla projekt- och 
arrangemangsstöd för festivalen nordiskt ljus, sommaren 2022.

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 2022.

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 människor 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. 

Mål: 
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Skapa ett kursprogram som löper under en månad.
Genomföra en festivalhelg under två dagar. 
Genomföra kringaktiviteter så som tävlingar i foto och film. 

Målgrupp:
Den primära målgruppen är unga skapande personer i åldern 18–30 år med ett påbörjat 
konstnärskap som de vill utveckla. 

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.

Festivaldagarna 
Under två dagar är fokus på framföranden, utställningar och samtal. Ett program bestående av 
musikuppträdanden, filmvisningar och föreställningar tar plats i skolans lokaler. Uppträdanden på 
festivalen kommer bestå av dels det som skapats under kurserna och residenset, dels från inbjudna 
konstnärer och artister

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Stöd för projekt - och arrangemang bedöms som särskilt relevant utifrån följande strategiska mål: - -
- Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande 
- Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar 
- Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kulturliv 
- Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Stödet och dess koppling till 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” 
Stödet syftar till att kommunen ska ha ett rikt konst - och fritidsliv av hög kvalitet som alla har 
möjlighet att ta del av. 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
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.
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Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Ärendet bedöms inte påverka medarbetarperspektivet. 

Ekonomisk bedömning
Stödet ryms inom befintlig budget för projekt- och arrangemangsstöd. Totalt för kultur- och 
fritidsfrämjande aktiviteter och stöd till föreningar, finns budget 630 000 kronor. 

Nordiskt ljus har ansökt om 300 000 kronor i stöd. Verksamheten bedömer att de ska erhålla 
100 000 kronor i stöd 2022. 2021 erhöll föreningen 70 000 kronor i stöd för festivalen. 

Förslag till beslut
1. Festivalen Nordiskt Ljus erhåller 100 000 kronor i projekt- och arrangemangsstöd 2022.

Helena Tellberg Anders Holm
Verksamhetschef lokaler och anläggningar Sektorchef samhälle och utveckling

Expedieras till: Katarina Vallström
Nordiskt ljus

För kännedom till:
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Idéburet offentligt partnerskap: Idrottsskolan (Dnr KS2022/1030-
1)

Sammanfattning

Idrottsskolan erbjuder barn i årskurs 2 och 3 att prova på olika idrotter. Syftet är att barnen ska
stimuleras att prova idrotter med en förhoppning att fortsätta i ordinarie verksamhet. Bedömningen
är Idrottsskolan på lång sikt stimulera barn- och ungdomars ökade fysisk aktivitet samt möjligheter
till meningsfull fritid.

Syftet med idéburna offentliga partnerskap (IOP) är att skapa ett långsiktigt socialt hållbart Kungälv
genom att stärka samverkan mellan kommunen och den idéburna sektorn. För att säkra långsiktigt
upplägg av Idrottsskolan föreslås att IOP tecknas med Kungälvs HK. Via partnerskapet ges
Kungälvs HK uppdrag att samordna och administrerar Idrottsskolan.

Förslag till beslut:

1. Förvaltningen ges i uppdrag att teckna offentligt partnerskap med Kungälvs HK
gällande Idrottsskolan.

2. För varje skolår mellan 2022–2027 erhåller Kungälvs HK 100 000 kronor i
verksamhetsstöd för genomförande av Idrottsskolan.

3. Kungälvs kommun betalar ut 15 000 kronor till deltagande föreningar.
4. Utvecklingsledare folkhälsa och fritidskonsulent, Kungälvs kommun, ansvarar för

uppföljningsmöten kontinuerligt.

Juridisk bedömning

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

Förvaltningens bedömning

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 (KS2017/0307) har antagit en riktlinje för IOP. Enligt riktlinjen kan avtal ingås
med idéburna organisationer, föreningar, kooperativ, sociala företag eller liknande, som bedrivs
utan ekonomiskt vinstsyfte.

Idrottsskolan erbjuder barn i årskurs 2 och 3 att prova på olika idrotter. Syftet är att barnen ska
stimuleras att prova idrotter med en förhoppning att fortsätta i ordinarie verksamhet. Enligt ett avtal
från 2008 har Idrottsskolan drivits av Idrottsrådet. Avtalet uppdaterades 2013. Idrottsskolan
administreras sedan 2015 av Kungälvs HK.
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Nuvarande upplägg innebär en årlig kostnad för Kungälvs kommun på 150 000 kr. Till Kungälvs 
HK avsätts 50 000 kronor för att administrera Idrottsskolan. Medverkande föreningar erhåller mellan 
10 000 – 13 000 kronor, beroende på antalet barn som deltar. Deltagande barn betalar 400 kronor. 
Antalet deltagande barn har senaste åren varierat mellan 150–200. 

Då ersättningen inte förändrats till Kungälvs HK sedan 2013 har förvaltningen fört nära dialog med 
föreningar om hur samarbetet kan utvecklas. För att säkra långsiktigt upplägg av Idrottsskolan 
föreslås att IOP tecknas med Kungälvs HK. Förslagsvis får Kungälvs HK i åtagande att: 

 driva Idrottsskolan skolårsvis från 2022 till och med 2027. 

 inkomma med verksamhetsberättelse till Kungälvs kommun som innefattar medverkande 
föreningar och antal deltagande barn.  Verksamhetsberättelsen översänds till Kungälvs 
kommun efter avslutad Idrottsskola, senast den 30 juni.

 medverka vid uppföljningsmöten med kommunen två gånger per år. 

Föreslagen organiseringen innebär att Idrottsrådet försvinner som ”mellanhand”. Kommunikationen 
sker direkt mellan förvaltningen och Kungälvs HK. Föreningen erhåller 100 000 kronor skolårsvis, 
som ska täcka kostnader för administration, uppstart, milersättning samt t-shirts till deltagande 
elever. Ersättningen betalas ut två gånger per år. 

Organiseringen innebär även att kommunen ansvarar för utbetalning till deltagande föreningar. 
Varje deltagande föreningen erhåller 15 000 kronor. Utbetalningen sker av kommunen och inte 
med Kungälvs handbollsklubb som mellanhand. Deltagaravgiften förblir konstant 400 kronor per 
barn. Avgiften tillfaller Kungälvs HK. 

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

 Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar

 En trygg omsorg med valmöjligheter genom livet. 

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

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Målen i Agenda 2030 handlar om att försöka skapa anständiga och hållbara
levnadsförhållanden och levnadsvillkor för alla världens människor. Idrottsskolan bedöms som 
särskilt relevant utifrån följande mål: 

 Mål 1. Ingen fattigdom

 Mål 3. God hälsa och välbefinnande

 Mål 4 God utbildning för alla

 Mål 10 Minskad ojämlikhet

 Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Idrottsskolan bedöms som särskilt relevant utifrån följande politiska styrdokument: 

 Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap, KS2017/0307

 Program social hållbarhet – ökat innanförskap, KS2019/0202



43/22 Idéburet offentligt partnerskap: Idrottsskolan  - KS2022/1030-1 Idéburet offentligt partnerskap: Idrottsskolan  : Idéburet offentligt partnerskap: Idrottsskolan

3 (4)

 Social översiktsplan – plan kring ökat innanförskap 2027, KS2019/1500

 Idrottspolitiskt program, KS2018/1043

Programmet Social hållbarhet – ökat innanförskap 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 sker olika konkretiseringar 
hur Kungälvs kommun ska skapa ökade förutsättningar kring fysisk aktivitet bland barn- och 
ungdomar.

Idrottspolitiska programmets syfte är att utveckla idrotten genom samverkan mellan idrotten, 
kommunen och näringslivet. I programmet betonas att idrott- och kulturskolan på sikt ska bli 
jämställd med antalet aktiviteter av kultur och idrott.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar att barn från fem år ska ägna sig åt måttlig till 
hög fysisk aktivitet minst 60 minuter per dag. Enligt nationella Pep-rapporten 2021 är det bara två 
av tio barn och ungdomar (4 - 17 år) i Sverige som når den rekommenderade mängden fysisk 
aktivitet. Liknande tendenser kan ses i LUPP-rapporten från 2020.   

LUPP-rapporten visar även att drygt 60 procent av åk8-eleverna är medlem i en förening, killarna i 
lite mindre utsträckning än tjejerna. Jämfört med undersökningen från 2013 är andelen bland 
killarna betydligt lägre. Resultaten synliggör också skillnader i föreningsdeltagande mellan 
geografiska områden.

Bedömningen ur ett medborgar- och brukarperspektiv är att Idrottsskolan fyller en viktig funktion för 
att öka den viktiga fysiska aktiviteten bland barn och ungdomar i Kungälvs kommun. Vidare 
bedöms Idrottsskolan som en viktig mötesplats för föreningslivet att rekrytera nya målgrupper av 
barn- och ungdomar. 

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Behovet av att öka barn- och ungdomars fysisk aktivitet är något som framkommit återkommande i 
dialogen med exempelvis skolhälsovården, rektorer och idrottslärare. Bedömningen är Idrottsskolan 
på lång sikt kan stimulera barn- och ungdomars möjligheter till meningsfull fritid. 

Ekonomisk bedömning
Den ekonomiska bedömningen innebär att kostnaden för kommunens idrottsskola ökar från 
nuvarande budgeterade 150 000 kronor till 250 000 kronor per år. 

Kungälvs HK erhåller 100 000 kronor för administration, annonsering, rekrytering, uppstartsträff och 
liknande. Varje deltagande förening erhåller 15 000 kronor som kommunen administrera och 
betalar ut. 

IOP med Kungälvs HK finansieras inom ram. 150 000 kr är redan budgeterat. Resterande 100 000 
kr, finansieras via 70 000 kronor från stöd till kultur- och fritidsfrämjande verksamhet, sektor 
Samhälle och Utveckling samt 30 000 kronor från budget Folkhälsa, sektor Trygghet och Stöd. 

Förslag till beslut
1. Förvaltningen ges i uppdrag att teckna offentligt partnerskap med Kungälvs HK 

gällande Idrottsskolan. 
2. För varje skolår mellan 2022–2027 erhåller Kungälvs HK 100 000 kronor i 

verksamhetsstöd för genomförande av Idrottsskolan.
3. Kungälvs kommun betalar ut 15 000 kronor till deltagande föreningar.
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4. Utvecklingsledare folkhälsa och fritidskonsulent, Kungälvs kommun, ansvarar för 
uppföljningsmöten kontinuerligt. 

Anders Holm Lena Arnfelt
Sektorchef samhälle och utveckling Sektorchef trygghet och stöd 

Expedieras till: Katarina Vallström
Johan Sjöholm 

För kännedom till:
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Handläggarens namn
Katarina Vallström
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Investeringsstöd 2022: Kungälvs brukshundsklubb (Dnr
KS2022/0681-2)

Sammanfattning

Kommunstyrelsen avsätter medel varje år som ska användas till bidrag och stöd till föreningar och
frivillighetsorganisationer. 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 och investeringar. Det kommunala föreningsstödet avser endast 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 inom för närmaste framtiden.

Budget för 2022 avseende investeringsstöd är 360 000 kronor.

Kungälvs brukshundsklubb har ansökt om investeringsstöd för totalt 150 000 kronor.

Förslag till beslut:
Kungälvs brukshundsklubb erhåller 60 000 kronor i investeringsstöd 2022.

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.

Förvaltningens bedömning

Bakgrund

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.
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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 inom för närmaste framtiden. 
Det kan avse exempelvis:
- Om- eller tillbyggnad eller visst nybyggnadsarbete.
- Större underhållskostnader för anläggning som behöver utföras under innevarande
verksamhetsår.
- Investering i inventarier som är nödvändiga för föreningens verksamhet.
- Tillgänglighetsanpassning av lokaler.
- Att genomföra åtgärder som är gynnsamma ur miljöhänsyn och/eller är energisparåtgärder.

Bedömning
Kungälvs brukshundsklubb är en förening som bedriver verksamhet inom hundträning. Föreningen 
har ingått i en tre-parts-flytt där föreningen tog över anläggning vid Kringeldammen, föreningen 
Kareby IS flyttade till lokal centralt i Kareby och byggnationer tog plats på brukshundsklubbens 
tidigare yta. 
Föreningen erhöll förra året 27 000 kronor för stöd till att byta taket på föreningens nya hus. Dock 
räckte inte pengarna och föreningarna hoppas att kunna möjliggöra takbytet 2022. Föreningen har 
själva lyckats få ihop 200 000 kronor och ansöker om 150 000 kronor i stöd hos kommunen. 
Förvaltningen bedömer att föreningen uppfyller krav att erhålla föreningsstöd. 

Föreningen erhöll förra året 27 000 kronor. Om föreningen erhåller 40% i år av sökt stöd (150 000 
kronor) erhåller föreningen 60 000 kronor. Totalt har då kommunen stöttat föreningen under två år 
med 87 000 kronor. 

Förvaltningen bedömer att föreningen ska erhålla 60 000 kronor i stöd för investering nytt tak vid 
anläggningen Kringeldammen 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Bidrag till våra föreningar relaterar till kommunfullmäktiges strategiska mål:
- Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande,
- Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar,
- Att alla medborgare ska ha möjlighet till att delta i ett rikt och aktivt kulturliv, och
- Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen

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

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i 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 inkluderande samhällen 

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
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Bidraget finns dokumenterat 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, KS2018/1329
- Funktionshinderspolitiskt program, KS2012/1521

- Näringslivsplan för ökad tillväxt, KS2016/0428

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Bedömningen ur ett medborgar- och brukarperspektiv är att föreningar med egna anläggningar 
fyller en viktig funktion för att öka den viktiga fysiska aktiviteten bland medlemmarna i föreningen i 
Kungälvs kommun. Genom en bred samverka ska vi tillsammans arbeta för att aktivt främja 
fysisk aktivitet och rörelse för hela livet. Fokus ska vara på rörelseglädje, demokrati och 
delaktighet i ett inkluderande samhälle där alla medborgare ger möjligheter att delta utifrån 
sina förutsättningar. 

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Bedömningen är att stödet till Kungälvs brukshundsklubb inte påverkar medarbetarperspektivet. 

Ekonomisk bedömning
Budget för investeringsstöd 2022: 360 000 kronor. 
Stödet till föreningen Kungälvs brukshundsklubb ryms inte inom befintlig budget. Däremot finns det 
medel kvar i budget för kultur- och fritidsfrämjande stöd när alla föreningar där erhållit stöd. 
Förvaltningen föreslår därmed att Kungälvs brukshundsklubb erhåller 40% av sökt belopp, liksom 
andra föreningar som sökt investeringsstöd, men att medlen tas från kultur- och fritidsfrämjande 
stöd. 

Kungälvs brukshundsklubb erhåller 60 000 kronor i investeringsstöd 2022.

Förslag till beslut
1. Kungälvs brukshundsklubb erhåller 60 000 kronor i investeringsstöd 2022.

Helena Tellberg Anders Holm
Verksamhetschef lokaler och anläggningar Sektorchef samhälle och utveckling

Expedieras till: Katarina Vallström 
Kungälvs brukshundsklubb

För kännedom till:
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Projekt- och arrangemangsstöd 2022: Kungälvs musikkår (Dnr
KS2022/0897-3)

Sammanfattning

Kommunstyrelsen avsätter medel varje år som ska användas till bidrag och stöd till föreningar och
frivillighetsorganisationer. 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 täcka en del av
föreningens kostnader.

Kungälvs musikkår har ansökt om stöd för föreningens arrangemang 2022. Föreningen har ansökt
om 75 000 kronor.

Förslag till beslut:
Kungälvs musikkår erhåller 60 000 kronor i projekt- och arrangemangsstöd 2022.

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.

Förvaltningens bedömning

Bakgrund
Kommunstyrelsenav sätter 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.

Projekt - och arrangemangsstöd kan sökas av bidragsberättigade föreningar och syftar till att stödja
enstaka publika kulturarrangemang eller kulturprojekt av temporär karaktär. Det vill säga
konstnärliga eller kulturella projekt av engångskaraktär som är avsedda att genomföras och
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avslutas inom en given tidsram, och som på något sätt tillgängliggörs för Kungälvs kommuns 
invånare. 

Stödet beviljas i den mån kommunen har finansiella medel kvar att fördela där barn och 
ungdomsverksamhet prioriteras. 
Ett kulturarrangemang ska vara öppet för allmänheten och kan exempelvis vara: 
Konsert 
Guidning 
Utställning 
Festival 

Ett kulturprojekt kan exempelvis vara ett: 
Digitaliseringsprojekt 
Föreställningsproduktion 
Jämställdhetsprojekt i kulturförening 
Ungdomssatsning/projekt med inriktning kultur 

Krav: Aktiviteten ska äga rum i Kungälvs kommun eller komma Kungälvs kommuns invånare till del. 
I all marknadsföring ska det tydligt synas att projektet/arrangemanget stöds av Kungälvs kommun. 
Det görs genom att aktuell version av Kungälvs kommuns logotype används. Redovisning 
avseende hur beviljat stöd har använts med utvärdering och ekonomisk utvärdering ska inkomma 
till Kungälvs kommun senast en månad efter projektets/arrangemangets genomförande. I 
redovisningen ska även bifogas exempel på marknadsföring så som exempelvis affisch, annons, 
inbjudan eller pressmeddelande. Om redovisningen inte kommer in kan stödet komma att behöva 
återbetalas.

Bedömning
Verksamheten bedömer att Kungälvs musikkår uppfyller kriterierna för att erhålla projekt- och 
arrangemangsstöd 2022. Föreningen har påvisat att de kommer göra sju stycken större 
framträdanden i Kungälv under året. Vår- och julshower och skapar just nu helt nya program för 
publiken. Föreningen tar också fram nya instrumentalsolister och sångsolister, köper nya 
notarrangemang och skapar stort kulturellt mervärde för kommunens invånare. 
Arrangemang: 
- vårkonsert 24 april med drillflickorna
- valborgsfirande vid Västra parken, fästningen och Equmeniakyrkan
- Blåsmusikens dag på Mimers Teater med kulturskolans alla blåsare och slagverkare
- Höstkonsert med drillflickorna, oktober på Mimers Teater
- julkonsert med drillflickorna, kulturskolans barnkör och föreningens solister

Föreningen reser även till Danmark i juli och medverkar på stor kulturfestival. 

Föreningen har ansökt om 75 000 kronor. 
Förvaltningen föreslår att föreningen erhåller 80% av sökt stöd, 60 000 kronor för verksamhetsåret 
2022.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Stöd för projekt - och arrangemang bedöms som särskilt relevant utifrån följande strategiska mål: - -
- Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande 
- Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar 
- Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kulturliv 
- Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen



45/22 Projekt- och arrangemangsstöd 2022: Kungälvs musikkår - KS2022/0897-3 Projekt- och arrangemangsstöd 2022: Kungälvs musikkår : Projekt- och arrangemangsstöd 2022: Kungälvs musikkår

3 (4)

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Stödet och dess koppling till 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” 
Stödet syftar till att kommunen ska ha ett rikt konst - och fritidsliv av hög kvalitet som alla har 
möjlighet att ta del av. 
 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Kultur är ett kitt som förenar människorna i kommunen. Den formar och håller samman identiteten 
bland invånarna Genom kultur kan man testa gränser och göra nya upptäckter, bygga 
självförtroende och framtidstro. Det finns flera exempel på hur kulturen till och med spelat en 
avgörande roll för en kommuns utveckling. 
För att en kommun ska leva och må bra behöver den förutsättningarna för föreningsliv och ideell 
sektor att verka. Det kan vara fritidsaktiviteter, kultur, idrott, konst, folkbildning, evenemang och 
annat. Detta spelar en avgörande roll för en stad som Kungälvs utveckling och skapar självkänsla 
och framtidstro men är också en viktig del i det demokratiska samhället och ett sätt att öka 
kunskaper om det kulturarv som format platsen.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Bedöms inte påverka medarbetarperspektivet. 

Ekonomisk bedömning
Stödet ryms inom befintlig budget för projekt- och arrangemangsstöd. Totalt för kultur- och 
fritidsfrämjande aktiviteter och stöd till föreningar, finns budget 630 000 kronor. 

Kungälvs musikkår har ansökt om 75 000 kronor i stöd. Verksamheten bedömer att de erhåller 60 
000 kronor i stöd 2022. 

Förslag till beslut
1. Kungälvs musikkår erhåller 60 000 kronor i projekt- och arrangemangsstöd 2022.

Helena Tellberg Anders Holm
Verksamhetschef lokaler och anläggningar Sektorchef samhälle och utveckling
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46/22 Projekt- och arrangemangsstöd 2022: Kungälvs teaterförening - KS2022/0898-3 Projekt- och arrangemangsstöd 2022: Kungälvs teaterförening : Projekt- och arrangemangsstöd 2022: Kungälvs teaterförening

Postadress: Kungälvs kommun, 442 81 Kungälv. Besöksadress: Ytterbyvägen 2, 442 30 Kungälv.
Telefon: 0303–23 80 00. E-post: kommun@kungalv.se

www.kungalv.se

Tjänsteskrivelse

Sid 1 (3)

Sid 1 (3)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-05-31

Handläggarens namn
Katarina Vallström

2022-05-25

Projekt- och arrangemangsstöd 2022: Kungälvs teaterförening
(Dnr KS2022/0898-3)

Sammanfattning

Kommunstyrelsen avsätter medel varje år som ska användas till bidrag och stöd till föreningar och
frivillighetsorganisationer. 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 täcka en del av
föreningens kostnader.

Kungälvs teaterförening har ansökt om stöd för att sätta upp teatrar under hösten. Arrangemangen
sker i Mimers teater. Föreningen har ansökt om 75 000 kronor.

Förslag till beslut:
Kungälvs teaterförening erhåller 60 000 kronor i projekt- och arrangemangsstöd 2022.

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.

Förvaltningens bedömning

Bakgrund
Kommunstyrelsenav sätter 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.

Projekt - och arrangemangsstöd kan sökas av bidragsberättigade föreningar och syftar till att stödja
enstaka publika kulturarrangemang eller kulturprojekt av temporär karaktär. Det vill säga
konstnärliga eller kulturella projekt av engångskaraktär som är avsedda att genomföras och
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avslutas inom en given tidsram, och som på något sätt tillgängliggörs för Kungälvs kommuns 
invånare. 

Stödet beviljas i den mån kommunen har finansiella medel kvar att fördela där barn och 
ungdomsverksamhet prioriteras. 
Ett kulturarrangemang ska vara öppet för allmänheten och kan exempelvis vara: 
Konsert 
Guidning 
Utställning 
Festival 

Ett kulturprojekt kan exempelvis vara ett: 
Digitaliseringsprojekt 
Föreställningsproduktion 
Jämställdhetsprojekt i kulturförening 
Ungdomssatsning/projekt med inriktning kultur 

Krav: Aktiviteten ska äga rum i Kungälvs kommun eller komma Kungälvs kommuns invånare till del. 
I all marknadsföring ska det tydligt synas att projektet/arrangemanget stöds av Kungälvs kommun. 
Det görs genom att aktuell version av Kungälvs kommuns logotype används. Redovisning 
avseende hur beviljat stöd har använts med utvärdering och ekonomisk utvärdering ska inkomma 
till Kungälvs kommun senast en månad efter projektets/arrangemangets genomförande. I 
redovisningen ska även bifogas exempel på marknadsföring så som exempelvis affisch, annons, 
inbjudan eller pressmeddelande. Om redovisningen inte kommer in kan stödet komma att behöva 
återbetalas.

Bedömning
Verksamheten bedömer att Kungälvs teaterförening uppfyller kriterierna för att erhålla projekt- och 
arrangemangsstöd 2022. Föreningen planerar att anordna åtta vuxenföreställningar under 2022, 
varav två av dessa ska vara i form av soppteater. Föreningen anordnar även varje år minst fyra 
föreställningar för barn. Föreningen är en del av Riksteatern och söker stöd för att köpa in kläder, 
manus, rekvisita samt för marknadsföring och annonsering. Biljettintäkterna täcker endast en del av 
kostnaderna. 

Föreningen har ansökt om 75 000 kronor. 
Förvaltningen föreslår att föreningen erhåller 80% av sökt stöd, 60 000 kronor för verksamhetsåret 
2022.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Stöd för projekt - och arrangemang bedöms som särskilt relevant utifrån följande strategiska mål: - -
- Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande 
- Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar 
- Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kulturliv 
- Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Stödet och dess koppling till 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 
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Mål 10 Minskad ojämlikhet 
Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Bidraget finns beskrivet i styrdokumentet ”Riktlinjer för föreningsstöd, KS2020/0674” 
Stödet syftar till att kommunen ska ha ett rikt konst - och fritidsliv av hög kvalitet som alla har 
möjlighet att ta del av. 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Kultur är ett kitt som förenar människorna i kommunen. Den formar och håller samman identiteten 
bland invånarna Genom kultur kan man testa gränser och göra nya upptäckter, bygga 
självförtroende och framtidstro. Det finns flera exempel på hur kulturen till och med spelat en 
avgörande roll för en kommuns utveckling. 
För att en kommun ska leva och må bra behöver den förutsättningarna för föreningsliv och ideell 
sektor att verka. Det kan vara fritidsaktiviteter, kultur, idrott, konst, folkbildning, evenemang och 
annat. Detta spelar en avgörande roll för en stad som Kungälvs utveckling och skapar självkänsla 
och framtidstro men är också en viktig del i det demokratiska samhället och ett sätt att öka 
kunskaper om det kulturarv som format platsen.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Ärendet bedöms inte påverka medarbetarperspektivet. 

Ekonomisk bedömning
Stödet ryms inom befintlig budget för projekt- och arrangemangsstöd. Totalt för kultur- och 
fritidsfrämjande aktiviteter och stöd till föreningar, finns budget 630 000 kronor. 

Kungälvs teaterförening har ansökt om 75 000 kronor i stöd. Verksamheten bedömer att de erhåller 
60 000 kronor i stöd 2022. 

Förslag till beslut
1. Kungälvs teaterförening erhåller 60 000 kronor i projekt- och arrangemangsstöd 2022.

Helena Tellberg Anders Holm
Verksamhetschef lokaler och anläggningar Sektorchef samhälle och utveckling

Expedieras till: Katarina Vallström 
Kungälvs teaterförening

För kännedom till:
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Datum

5/6/2022

BEREDNINGEN FÖR 
BILDNING OCH LÄRANDE

Ärende:

Beredningsskrivelse - Policy för Kungälvs kommuns 
kommunala grundskolors skolgårdar

Diarienummer:

KS2022/0834-1

Instans:

Beredningen för bildning och lärande

Policy för Kungälvs kommuns kommunala grundskolors skolgårdar

Beredningen för bildning och lärande har tagit fram denna Policy för skolgårdar för Kungälvs 

kommunala grundskolor. Policy för skolgårdar är en del av arbetet med beredningsuppdraget: 

Politisk inriktning om hur bästa möjliga förutsättningar skapas för en kunskapsskola med hög 

måluppfyllelse. 

På varje skola finns en skolgård. Hur stor den bör vara och hur den ser ut kan variera på 

många olika sätt, allt beror på hur behoven och grundförutsättningarna ser ut från början. Det 

finns många saker som en skolgård skall innehålla för att kunna gynna barns hälsosamma 

utveckling och vara en del i skolans verksamhet. 

Sammantaget är ytstorleken en grundförutsättning för utemiljöns kvalitet, för att fullfölja 

skolgårdens potential att gynna barns kognitiva, sociala och fysiska utveckling under rast och i 

undervisning och samtidigt bidra med ekologiska och sociala värden i lokalsamhället. Därför 

behöver rymliga ytstorlekar för utemiljöer i skola och förskola säkras. 

Det är tre grundläggande kvaliteter som ska finnas på skolgården

som alla kräver areal: förutsättningar för fysisk aktivitet, naturkontakt samt socialt liv. 

Dessa tre kvaliteter är helt grundläggande för att en skolgård ska vara välfungerande för de 

många olika funktioner som skapar kvalitet för alla barn samt för skola och samhälle. 

Det finns flera studier som visar på de positiva fördelarna av uteundervisning. Klassrum med 

himlen som tak visar att utomhusundervisning leder till en lång rad positiva effekter för elever 
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Datum

5/6/2022

i grundskoleålder. Därför är det av stor vikt att kommunen tänker in ett utrymme på 

skolgården som kan fungera i uteundervisningen. 

Beredningen bildning och lärandes framtidsvision om skolgårdar i Kungälvs kommunala 

skolor är att:

● Ytan ska vara tillräckligt stor utifrån forskningsresultat så att kvalitén blir

ändamålsenlig

● Skolgården ska bidra till fysisk aktivitet, naturkontakt och social samvaro

● Ytan ska vara varierad

● Möjlighet till utomhusundervisning ska beaktas

● Barnen bör involveras i framtagandet av utformningen så att de känner sig involverade

och skadegörelse minskar

● Skolgårdarna skall vara inkluderande för alla elever.

Förslag till Kommunfullmäktige
1. Upprättad dokument: Policy för Kungälvs kommuns kommunala
grundskolors skolgårdar antas.

Beredningen för bildning och lärande

Expedieras till: 

För kännedom till:
Dennis Reinhold
Annie Alsterholm
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Förord
I början på mandatperioden (2018–2022) hade beredningen för Bildning och lärande dialog 

med förvaltningen där de informerade om skolgårdar och hur de såg ut på de skolor som finns 

i kommunal regi i Kungälvs kommun. Det framkom att förvaltningen efterfrågade av 

beredningen en inriktning och vision om hur skolgårdarna skall byggas vid nybyggnationer. 

Beredningen har under mandatperioden (2018–2022) arbetet med frågan kring skolgårdarnas 

utformning. Beredningen för Bildning och lärande har sammanställt långsiktiga visioner kring 

skolgårdar i detta dokument, policy gällande Kungälvs kommuns kommunala grundskolors 

skolgårdar. 

Inledning
På varje skola finns en skolgård. Hur stor den bör vara och hur den ser ut kan variera på 

många olika sätt, allt beror på hur behoven och grundförutsättningarna ser ut från början. Det 

finns många saker som en skolgård skall innehålla för att kunna gynna barns hälsosamma 

utveckling och vara en del i skolans verksamhet. Forskning visar att skolgårdarna fyller 

många viktiga delar i elevernas lärande, hälsa och sociala utveckling. Skolgårdens yta har 

betydelse för att kunna innehålla många olika varierande delar som ger eleverna möjlighet till 

att röra sig och få en god hälsa. 

Sammantaget är ytstorleken en grundförutsättning för utemiljöns kvalitet, för att fullfölja 

skolgårdens potential att gynna barns kognitiva, sociala och fysiska utveckling under rast och 

i undervisning och samtidigt bidra med ekologiska och sociala värden i lokalsamhället. 

Därför behöver rymliga ytstorlekar för utemiljöer i skola och förskola säkras1. 

För både lärande och folkhälsa är det viktigt med variationsrika och inspirerande utemiljöer 

som stimulerar barn och elever att vara ute på lediga stunder, uppmuntrar till lek, rörelse, 

social samvaro, skapande och upptäckarglädje, men också till stillhet, lugn och reflektion.

Beredningen för bildning och lärande har reflekterat över skillnaderna på skolgårdarna på de 

kommunala grundskolorna. Det verkar som om låg- och mellanstadier har olika möjligheter 

1 Jansson, M., Schneider, J., Mårtensson, F., Kylin, M., & Fridell, L. (2021). s.3.
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till stor yta och många olika saker att göra på sin skolgård. Tittar man i stället på de 

högstadieskolor vi har i kommunal regi är avsaknaden till olika aktiviteter stor. Hur kommer 

sig detta? Minskar behovet att röra på sig och vilja göra saker på rasten med åldern? 

Syfte
Allt arbete som rör elevers hälsa, lärande och utveckling, på alla nivåer i vår organisation, är 

av stor betydelse att beakta. Detta policydokument för Kungälvs kommuns kommunala 

skolgårdar är ett stöd för organisationens framtida planeringsarbete med hur skolgårdarna bör 

utformas. Här beskriver vi för bildning och lärande beredningen våra visioner om de framtida 

kommunala skolgårdarna i Kungälvs kommun. 

Syftet med policyn är att skapa en gemensam riktning för utvecklingen av de kommunala 

grundskolornas skolgårdar. Policyn skall bidra till att öka likvärdigheten och kvalitén på våra 

grundskolors skolgårdar. De skall anpassas och vara likvärdiga och alla elever skall få 

rörelseutmaning utefter möjlighet och behov. Det innebär även att elever med minskad 

rörelseförmåga skall få möjlighet till fysisk aktivitet på de grundskolornas skolgårdar.  

Beredningen bildning och lärande föreslår att denna policy för Kungälvs kommuns 

kommunala grundskolors skolgårdar ligger till grund för en ny skolgårdhandlingsplan för de 

kommunala grundskolorna i kommunen.  

Begreppsdefinition 
Begreppet skolor i policyn innebär den kommunala grundsärskolan och de kommunala 

grundskolor som finns i Kungälvs kommun.  

Tolkning av ordet skolgårdar är de platser där eleverna är utomhus och kan utmanas till 

rörelse, lek och kunskap. 

Begreppet likvärdighet innebär att alla elever skall ha tillgång till rörelseutmaningar utomhus 

oavsett vilken kommunal grundskola eleven går på i Kungälvs kommun. Hur verksamheten 

skall utformas för att nå målet kan variera beroende på skolornas möjligheter och 

förutsättningar. 

I Kungälvs kommuns skrift om policy för styrdokument står följande; En policy är en 

övergripande avsiktsförklaring, som vägleder och anger förhållningssätt samt vilka värden 

som ska beaktas 2. 

2 Policy för styrdokument Kungälv kommun
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Relation till andra styrdokument
Här beskrivs vilka olika styrdokument som policyn förhåller sig till.

Plan- och bygglagen
I dagsläget är skolgårdar helt oreglerade i skollagstiftningen. Det fanns tidigare en statlig 

föreskrift för hur stor en skolgård skulle vara. Dock nämns det i plan- och bygglagen att en 

obebyggd tomt som ska bebyggas till skolverksamhet ska ha tillräckligt stor friyta som är 

lämplig för lek eller utevistelse i anslutning till verksamheten eller i dess närhet3. Det står 

även att friytor ska prioriteras framför andra typer av ytor och bebyggelse om det är brist på 

utrymme för utevistelse.

Skollagen  
I skollagen står det om rektorns ledningsansvar och beslut. Rektorn ansvarar för det 

pedagogiska arbetet på skolenheten. I skollagen definieras en skolenhet som en verksamhet 

där det finns en eller flera skolbyggnader som ligger nära varandra. Verksamhet som inte 

bedrivs i förskolans eller skolans byggnader men som ändå ingår i enheten kan till exempel 

vara skolgårdar eller idrottsplatser i nära anslutning till byggnaderna4.

Kungälvs kommuns Idrottspolitiska program
I kommunens idrottspolitiska program står det om vikten av att alla i Kungälvs kommun har 

en god hälsa och upplever att de har livskvalité. Under avsnittet skola står det bland annat om 

att det skall finnas mötesplatser för idrotten och skolan. Skolans utemiljö skall inspirera till 

lek, rörelse och att det skall skapas möjligheter till gemensamma aktiviteter.

Kungälvs kommuns strategiska mål
Policy för Kungälvs kommuns kommunala grundskolors skolgårdar tar även hänsyn till 

kommunfullmäktiges strategiska mål inom utbildningsområdet som är:

-att ge goda förutsättningar för livslångt lärande. Kommunen är som huvudman ansvarig för

den kommunala utbildningen. Det politiska ansvaret innebär att skapa så goda

förutsättningar som möjligt för det livslånga lärandet. Det handlar bl.a. om elevhälsa, bra

och välutbildade lärare och skolledare, IT, läromedel och lokaler mm. Det handlar också om

ledning och styrning av en omfattande organisation, att rätt beslut fattas på rätt nivå5.

3 PBL 2 kap 9–10§§
4 1 kapitlet 3 § och 2 kapitlet 9 § skollagen.
5 Kungälvs Trion 2021–2022 
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Forskningsresultat och fakta
Forskningen visar att skolgårdar fyller många viktiga behov, där ändamåls egen yta är en 

förutsättning för att kunna skapa och bibehålla kvalitet.

Många olika saker behöver rymmas för att skolgården ska kunna främja barns hälsosamma 

utveckling, samt bidra till skolverksamhet och lokalsamhället. Varje skolas kontext är också 

unik, där många olika faktorer spelar roll. 

En sammantagen bild av forskningen visar att storleken av gården har stor betydelse, eftersom 

ytan krävs för att rymma en mängd olika typer av platser och element som tillsammans skapar 

god funktion.

Enligt SCB:s kartläggning Grundskolor och friytor får barn i grundskolor får allt mindre 

skolgårdar att leka på och det är stora skillnader mellan olika delar av landet.

• Friytan minskar, 44 m2 / elev

• 40 % av alla grundskoleelever har för liten skolgård

• Storstäderna är generellt sämst

• Norra Sverige & glesbygd generellt bäst

• Friskolor hade i snitt 18 m2 mindre friyta per elev, jämfört med kommunala skolor.

Kvaliteter och innehåll av skolgårdar
Det är tre grundläggande kvaliteter som ska finnas på skolgården

som alla kräver areal: förutsättningar för fysisk aktivitet, naturkontakt samt socialt liv. 

Dessa tre kvaliteter är helt grundläggande för att en skolgård ska vara välfungerande för de 

många olika funktioner som skapar kvalitet för alla barn samt för skola och samhälle. 

”Skolgårdar på över 10 000 kvm tycks ha särskilt goda förutsättningar att rymma alla dessa 

funktioner. Alltför små ytor begränsar leken och aktiviteten och kan ge upphov till problem 

såsom aggressivt eller undvikande beteende hos barn, låg fysisk aktivitet och fetma. Trängsel 

gör det dessutom svårt att uppnå god social samvaro, med plats för barn med olika ålder, 

könstillhörighet och funktionsvariation.”6    

6  Jansson, M., Schneider, J., Mårtensson, F., Kylin, M., & Fridell, L. (2021).(s.3).



52/22 Beredningsskrivelse- Policy för skolgårdar - KS2022/0834-1 Beredningsskrivelse- Policy för Kungälvs kommuns kommunala grundskolors skolgårdar : Policy för Kungälvs kommuns kommunala grundskolors skolgårdar

Sida 7 av 10

För att främja fysisk aktivitet behövs:

● ytstorlek i sig

● vegetation

● varierad topografi

● slingrande gångar

● dynamik i gestaltningen

● lösa lekobjekt

● fast lekutrustning

● hårdgjorda ytor

● sportytor

Naturkontakt kopplat till lärande, lek och återhämtning främjas bland annat av olika typer av 

vegetation och odling.

Det sociala livet på skolgården främjas av: 

● en tillräcklig yta relaterat till antalet barn

● lösa lekobjekt

● varierade, gröna miljöer.

För att barn oavsett köns, ålder och funktionsvariationer ska kunna använda skolgården på 

lika villkor krävs en variation av funktioner och ytor. Grönska är viktig ur flera aspekter för 

skolgårdens kvalitet men kräver area för att kunna utveckla och bibehålla kvaliteten utan att 

slitaget blir för högt.

Med en kvalitativ skolgård finns möjlighet att bedriva uteundervisning
Det finns flera studier som visar på de positiva fördelarna av uteundervisning. Linköpings 

universitet har gjort en forskningssammanställning, Klassrum med himlen som tak, som visar 

att utomhusundervisning leder till en lång rad positiva effekter för elever i grundskoleålder till 

exempel7:

● Förbättrad inlärning

7 Klassrum med himlen som tak, En kunskapsöversikt om vad utomhusundervisning betyder för lärande i 
grundskolan,  Faskunger et al, Skrifter  från  Forum  för  ämnesdidaktik  vid  Linköpings  universitet  nr  10 ©  
2018  Linköpings  universitet,  Sveriges  lantbruksuniversitet  och  Utenavet.
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● Ökad kognitiv förmåga, förbättrad koncentration, förbättrat arbetsminne och förhöjd

studiemotivation var andra viktiga effekter.

● Utomhusundervisning leder till ökad fysisk aktivitet, bättre matvanor och ökad

naturkontakt hos eleverna

● Nästan alla studier på området redovisar positiva resultat (93 % för naturkunskap). I

stort sett ingen studie har negativa resultat

Effekter av ökad undervisning utomhus:

• Ökat självförtroende hos elever

• Bättre processfärdigheter i naturvetenskap

• Ökad förståelse för design och teknologi

• Ökad stolthet över lokalsamhället

• Högre motivation till inlärning

• Ökat ansvarstagande

• Mer lek och rörelse

• Ökad motivation till hälsosammare matvanor

• Ökad motivation till att träna/motionera

Fördelar med uteundervisning:

• Utomhusmiljön har stor potential att bidra till en ny pedagogik

• Elever lär av varandra och elever och lärare lär sig saker tillsammans

• Främjar delaktighet, inflytande, reflektion och kreativt skapande

• Gynnar elever med låg motivation till traditionell undervisning

• Leder till ökad fysisk aktivitet, välbefinnande och hälsa

• Leder till ökad naturkontakt

Framtida vision
Beredningen bildning och lärandes framtidsvision om skolgårdar i Kungälvs kommunala 

skolor är att:

● Ytan ska vara tillräckligt stor utifrån forskningsresultat så att kvalitén blir

ändamålsenlig

● Skolgården ska bidra till fysisk aktivitet, naturkontakt och social samvaro

● Ytan ska vara varierad

● Möjlighet till utomhusundervisning ska beaktas
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● Barnen bör involveras i framtagandet av utformningen så att de känner sig involverade

och skadegörelse minskar

● Skolgårdarna skall vara inkluderande för alla elever

Sammanfattning
På varje skola finns en skolgård. Hur stor den bör vara och hur den ser ut kan variera på 

många olika sätt, allt beror på hur behoven och grundförutsättningarna ser ut från början. Det 

finns många saker som en skolgård skall innehålla för att kunna gynna barns hälsosamma 

utveckling och vara en del i skolans verksamhet. 

Sammantaget är ytstorleken en grundförutsättning för utemiljöns kvalitet, för att fullfölja 

skolgårdens potential att gynna barns kognitiva, sociala och fysiska utveckling under rast och 

i undervisning och samtidigt bidra med ekologiska och sociala värden i lokalsamhället. 

Därför behöver rymliga ytstorlekar för utemiljöer i skola och förskola säkras8. 

Det är tre grundläggande kvaliteter som ska finnas på skolgården

som alla kräver areal: förutsättningar för fysisk aktivitet, naturkontakt samt socialt liv. 

Dessa tre kvaliteter är helt grundläggande för att en skolgård ska vara välfungerande för de 

många olika funktioner som skapar kvalitet för alla barn samt för skola och samhälle. 

Det finns flera studier som visar på de positiva fördelarna av uteundervisning. Klassrum med 

himlen som tak visar att utomhusundervisning leder till en lång rad positiva effekter för elever 

i grundskoleålder. Därför är det av stor vikt att kommunen tänker in ett utrymme på 

skolgården som kan fungera i uteundervisningen. 

Uppföljning
I samband med att Policy för Kungälvs kommuns kommunala grundskolors skolgårdar 

revideras varje mandatperiod blir ansvariga politiker uppdaterade och dialog förs om 

utvecklingen inom området. 

8 Jansson, M., Schneider, J., Mårtensson, F., Kylin, M., & Fridell, L. (2021).(s.3).
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 BEREDNINGEN FÖR BILDNING OCH 
LÄRANDE 

Justeras sign 

§ 32/2022

Beredningsskrivelse- Policy för Kungälvs kommuns kommunala 
grundskolors skolgårdar (Dnr KS2022/0834) 

Beredningen för bildning och lärande har tagit fram denna Policy för skolgårdar för Kungälvs 
kommunala grundskolor. Policy för skolgårdar är en del av arbetet med beredningsuppdraget: 
Politisk inriktning om hur bästa möjliga förutsättningar skapas för en kunskapsskola med hög 
måluppfyllelse.  
På varje skola finns en skolgård. Hur stor den bör vara och hur den ser ut kan variera på 
många olika sätt, allt beror på hur behoven och grundförutsättningarna ser ut från början. Det 
finns många saker som en skolgård skall innehålla för att kunna gynna barns hälsosamma 
utveckling och vara en del i skolans verksamhet.  

Sammantaget är ytstorleken en grundförutsättning för utemiljöns kvalitet, för att fullfölja 
skolgårdens potential att gynna barns kognitiva, sociala och fysiska utveckling under rast och i 
undervisning och samtidigt bidra med ekologiska och sociala värden i lokalsamhället. Därför 
behöver rymliga ytstorlekar för utemiljöer i skola och förskola säkras.  

Det är tre grundläggande kvaliteter som ska finnas på skolgården 
som alla kräver areal: förutsättningar för fysisk aktivitet, naturkontakt samt socialt liv.  
Dessa tre kvaliteter är helt grundläggande för att en skolgård ska vara välfungerande för de 
många olika funktioner som skapar kvalitet för alla barn samt för skola och samhälle.  
Det finns flera studier som visar på de positiva fördelarna av uteundervisning. Klassrum med 
himlen som tak visar att utomhusundervisning leder till en lång rad positiva effekter för elever 
i grundskoleålder. Därför är det av stor vikt att kommunen tänker in ett utrymme på 
skolgården som kan fungera i uteundervisningen.  

Beredningen bildning och lärandes framtidsvision om skolgårdar i Kungälvs kommunala skolor 
är att: 
o Ytan ska vara tillräckligt stor utifrån forskningsresultat så att kvalitén blir ändamålsenlig.
o Skolgården ska bidra till fysisk aktivitet, naturkontakt och social samvaro.
o Ytan ska vara varierad.
o Möjlighet till utomhusundervisning ska beaktas.
o Barnen bör involveras i framtagandet av utformningen så att de känner sig involverade och

skadegörelse minskar.
o Skolgårdarna skall vara inkluderande för alla elever.

Beslutsunderlag 
Policy för Kungälvs kommuns kommunala grundskolors skolgårdar
Beredningsskrivelse - Policy för Kungälvs kommuns kommunala grundskolors skolgårdar 
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 BEREDNINGEN FÖR BILDNING OCH 
LÄRANDE 

Justeras sign 

Förslag till Kommunfullmäktige 

          Upprättad dokument: Policy för Kungälvs kommuns kommunala 
grundskolors skolgårdar antas. 

__________ 

Expedieras till 

För kännedom till Dennis Reinhold 
Annie Alsterholm 
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Förvaltningens bedömning
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Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-05-23

Handläggarens namn 2022-05-06

Beredningsskrivelse- Policy för Kungälvs kommuns kommunala
grundskolors skolgårdar

Juridisk bedömning

Nedanstående bedömning har gjorts av kommunjurist.

Det bedöms vara förenligt med de kommunala angelägenheterna i 2 kap. kommunallagen
(2017:725) att behörig instans i en kommun antar en policy gällande utformningen av
grundskolornas skolgårdar.

Förslaget till policy innehåller hänvisningar till relevanta delar av plan- och bygglagen
(2010:900) samt skollagen (2010:800). Hänvisningen som görs till plan- och bygglagen
(fotnot 3) bör ses över. Hänvisningen bör rätteligen avse bestämmelsen i 8 kap. 9 § 2 st
samma lag.

Ekonomisk bedömning

Nedanstående bedömning har gjorts av handläggare på ekonomienheten.

Policyn för Kungälvs kommuns kommunala grundskolors skolgårdar ryms inom befintlig
budgetram.
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Handläggarens namn
Niklas Delander 

5/31/2022

Systematiskt kvalitetsarbete läsår 2021/2022 – Uppföljningsrapport 1 (Dnr 
KS2022/0269-1)
Sammanfattning

Skollagen ställer krav på att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla 
utbildningen genom ett systematiskt kvalitetsarbete.

I Kungälvs kommun följs kvaliteten i verksamheten upp vid två tillfällen under läsåret med 
utgångspunkt från centrala områden i skollagen och läroplanerna. Aktuell rapport fokuserar 
på normer och värden, kompensatoriska uppdraget samt ett antal andra områden.

Juridisk bedömning 

Enligt kap.4 § 3 skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå 
systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Rapporten är en 
sammanfattning av detta arbete.

Förvaltningens bedömning
Skollagen kräver att huvudmannen följer upp, utvärderar och utvecklar verksamheten så att 
de nationella målen och kvalitetskraven uppfylls. Grundläggande i huvudmannens 
ansvarstagande är att utbildningen motsvarar skollagens krav på kvalitet, är likvärdig och att 
utbildningen förankras i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

I uppföljningsrapporten följs ett antal centrala områden från skollagen och läroplanerna upp 
i syfte att utvärdera och analysera om målen i styrdokumenten har nåtts och om 
verksamheten håller erforderlig kvalitet. För varje område beskrivs och förklaras resultaten, 
samtidigt som en bedömning görs och framtida åtgärder presenteras.

Resultaten visar Kungälvs kommun bedriver en välfungerande skolverksamhet när det gäller 
de aktuella skollags- och läroplansområdena, men att olika utvecklingsområden finns för de 
enskilda skolformerna samt för enskilda förskole- och skolenheter. 

Bedömning i relation till kommunstyrelsens mål
Ärendet har koppling till kommunstyrelsens resultatmål:
- Kommunens verksamheters kvalité och hushållning ska hävda sig väl i jämförelse med
landets bästa kommuner
- Alla barn och elever vistas i en trygg och säker pedagogisk miljö
- Alla förskolebarn är efter avslutad förskola väl förberedda att börja grundskola
- Vuxenutbildningen bidrar till livslångt lärande och Sveriges lägsta arbetslöshet
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Uppföljningsrapporterna av de nationella målen är tänkt att ligga till grund för politikens
prioriteringar och målformuleringar för skolväsendet i Kungälv. De utvecklingsområden
som identifieras i uppföljningsrapporten lyfts in, när de är relevanta för de
kommunala politiska målen, som aktiviteter i sektorns verksamhetsplan.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 

Skolans och förskolans systematiska kvalitetsarbete inkluderas i Agenda 2030 och målet 
”God Utbildning för alla.” Målet ska säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av 
god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Enligt Kungälvs kommuns styrmodell, ” Modell för styrningen i Kungälvs kommun – Från
demokrati till effekt och tillbaka”, består den kommunala verksamhetens styrning av två
delar: politisk målstyrning och förvaltningens verksamhetsstyrning. Kvalitetsrapporten kring
”kunskaper, betyg och bedömning” handlar om den sistnämnda av de två delarna i
styrmodellen då kravet på kvalitetsarbete utifrån de nationella målsättningarna kommer från
statlig styrning genom skollagen.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Det systematiska kvalitetsarbetet syftar till att skapa en kvalitativ och likvärdig utbildning för
alla barn och elever i Kungälvs kommun. Detta ligger i alla medborgares intresse samt i 
elevers och deras vårdnadshavares intresse. Genom en årlig elevenkät i grundskolans årskurs 
2, 5, 9 och gymnasieskolans årskurs 2 lyfts elevernas perspektiv på sin utbildning in i det 
samlade underlaget och presenteras i relevanta delar i rapporten.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv
En välfungerande skola av hög kvalitet är av betydelse för all personal i skolan. Att delta i 
det systematiska kvalitetsarbetet är också en del av personalens ansvar och ger även möjlighet 
för personalen att vara och med och vidareutveckla verksamheten. Rapporten påverkar i sig 
inte personalens arbetsbelastning eller arbetsmiljö.

Ekonomisk bedömning
I underlaget presenteras inga förslag på beslut och därmed medför rapporten inte några 
ekonomiska konsekvenser. 

Förslag till beslut
1. Informationen antecknas till protokollet.

Dennis Reinhold Amela Filipovic
Sektorchef Verksamhetschef

Catharina Bengtsson Monica Carhult Karlsson
Verksamhetschef Verksamhetschef
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Lars-Gunnar Hermansson Tanja Tajic Björkman
Verksamhetschef Verksamhetschef

Expedieras till: -

För kännedom till: Niklas Delander
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Huvudmannens rapport 1 år 2022
Systematiskt kvalitetsarbete skola och förskola

Normer och värden och kompensatoriska uppdraget

Sektor Bildning och lärande 2022-05-19
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1 Inledning
Kungälvs kommun är huvudman för de kommunala skolorna och förskolorna i Kungälv. 
Detta är den första av två rapporter under 2022 som sammanfattar Kungälvs kommuns 
systematiska kvalitetsarbete utifrån skollagen, läroplanerna och andra författningar.

I denna rapport som kommer under våren är fokus på normer och värden, kompensatoriska 
uppdraget och ett antal andra områden. Vissa områden är gemensamma för alla skolformer 
medan andra skiljer sig åt. I årets andra rapport som kommer under höstterminen är fokus på 
kunskap, betyg och undervisningens kvalitet. I höstens rapport utvärderas också 
förskoleklassen, fritidshemmet och grundsärskolan.

Kungälvs kommun har tagit fram en ny struktur för systematiskt kvalitetsarbete som 
beslutades om under 2021 och har implementerats under 2022. Det systematiska 
kvalitetsarbetet har även integrerats med Kungälv kommuns nya modell för 
verksamhetsstyrning (Move). Inom kommunen benämns detta sammanhållna system som 
SKA/Move.

SKA/Move bygger på att alla enheter och verksamheter har verksamhetsplaner med 
grunduppdrag, kvalitetsfaktorer, fokusområden och budget. Två gånger per år tar rektorer, 
verksamhetschefer och sektorchef fram egna uppföljningsrapporter och genomför vertikala 
dialoger med överordnad chef där resultat och kvalitet diskuteras. Utifrån detta sammanställs 
två rapporter från huvudmannen som skrivs av sektorledningen. 

På varje skola och förskola sker också ett systematiskt kvalitetsarbete utifrån skollagen, 
exempel genom diskussioner mellan personalen och gemensam analys av resultaten. Det är 
varje rektor som ansvarar för den egna skolans systematiska kvalitetsarbete, men 
huvudmannen ger rektorerna aktivt stöd i detta. Bland annat har huvudmannen tagit fram 
analysmodeller, genomfört workshops och skrivarstugor samt erbjudit stödpaket med statistik 
och diskussionsfrågor. 
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2 Sammanfattning

Normer och värden

När det gäller trygghet och studiero så är resultaten från Skolinspektionens och GR:s 
elevenkäter stabila för grundskola och gymnasieskolan. Resultaten ligger i linje med riket och 
GR, i vissa fall något högre eller lägre. I förskolan visar personalens självskattning och 
vårdnadshavarenkäten goda resultat kring trygghet. För att skapa större trygghet och studiero 
är närvaro från vuxna avgörande, till exempel i rasthallar, matsalar och i samband med 
förflyttningar. 

Planerna mot kränkande behandling och diskriminering är välkända och efterföljs ute på 
skolorna. Även i förskolan har planerna stärkts. Trots detta förekommer kränkande 
behandling och diskriminering. Fokus nu är på fortsatt implementering av IT-systemet DF 
Respons för att säkerställa att samtliga fall av kränkande ska anmälas och utredas utifrån 
skollagens bestämmelser.

Inflytande och delaktighet är ett område där resultaten från Skolinspektionens och GR:s 
elevenkäter är lägre än för andra områden, men detta är en trend även för GR och riket. 
Kungälv har i vissa fall lägre resultat än GR och riket. Inflytande och delaktighet över 
undervisningsformer är generellt större än över undervisningens innehåll. Med tydligt styrda 
kursplaner är det en utmaning för lärarna att ge inflytande även för innehållet. 

Kompensatoriska uppdraget

Ledning och stimulans, extra anpassningar, särskilt stöd och tidiga insatser är en av skolans 
viktigaste framgångsfaktorer. Alla skolor behöver fortsatt arbeta med att ge ledning och 
stimulans och extra anpassning i klassrummet, så att man kan förebygga att eleverna behöver 
särskilt stöd och åtgärdsprogram. Flera insatser pågår inom detta område för närvarande, till 
exempel stödmaterial om tidiga insatser i förskolan, införande av Unikum i gymnasieskolan 
samt handledning av specialpedagoger och speciallärare i grundskolan.

Mimers hus elevhälsa är välfungerande och har nu en egen elevhälsochef. I grundskolan finns 
ett nära samarbete mellan skolorna och stödenhetens professioner, men likvärdigheten i 
elevhälsoarbetet behöver stärkas. Inom både grundskolan och gymnasieskolan behöver mer 
göras för att skapa en elevhälsa som arbetar förebyggande och främjande snarare än 
åtgärdande. Fler insatser behöver ges på organisations- och gruppnivå snarare än på 
individnivå. 

Långvarig och problematisk frånvaro har komplexa orsaker, som funktionsnedsättning, 
sjukdom eller andra svårigheter. Samverkan med socialtjänsten, vårdcentral och barn- och 
ungdomspsykiatrin är centralt och behöver fortsatt utvecklas. Under året har en åtgärdstrappa 
införts på Mimers hus för att tidigt uppmärksamma frånvaro. Samarbetet mellan 
grundskolorna och stödenhetens närvaroteam är välfungerande, men det finns fortfarande 
skolor där rutinerna om närvaro och frånvaro behöver mer implementering.

Vuxenutbildningen har inte samma bestämmelser om särskilt stöd och elevhälsa som andra 
skolformer. Trots detta gör man mycket för att möta elever i behov av stöd. Att motverka 
avhopp från vuxenutbildningen är en viktig del av detta. Avhoppen är störst i kurser som är 
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krävande, till exempel grundläggande engelska, matematik och SFI C. Avhopp kan även ske 
av naturliga orsaker, som att en elev får jobb. Inom vuxenutbildningen på gymnasial nivå är 
avhoppen större hos Hermods som upphandlad aktör än hos vuxenutbildningen i egen regi. 
Uppföljning pågår med Hermods om detta.

Stödenheten är en central enhet som har i uppdrag att stötta grundskolor och förskolor. Hos 
stödenheten finns professioner anställda som bland annat arbetar inom elevhälsoteamen på 
grundskolan. Professionernas yrkeskunskap är en styrka hos stödenheten, men mer fokus 
behövs läggas på förebyggande och främjande arbete. Stödenheten driver sedan hösten 2022 
även en särskild undervisningsgrupp för elever med bland annat neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar. Hittills har gruppen gett positiva effekter för eleverna.

Övriga områden

När det gäller studie- och yrkesvägledning så är eleverna på Mimers hus inte lika nöjda med 
studie- och yrkesvägledningen som GR:s genomsnitt. En ny plan, "Hela skolans ansvar", 
håller på att införas för att stärka vägledningen. Inom vuxenutbildningen ligger fokus på 
studie- och yrkesvägledningen inför distansstudier. Syftet är att säkerställa att enbart de elever 
som klarar av distansstudier ska läsa på distans.

Övergångar och samverkan har varit ett tydligt utvecklingsområde under året, både när det 
gäller övergångar och samverkan mellan förskola och F-6 samt övergångar och samverkan 
mellan F-6 och 7-9. Pandemin har skapat svårigheter bland annat för att genomföra fysiska 
möten. Förskola och F-6 har nu återupptagit samarbetet och kommer att träffas regelbundet. 
F-6 och 7-9 samverkar genom områdesträffar som genomförs kontinuerligt under året.

Statsbidrag och regionala bidrag samt kommunens strukturresurs och tilläggsresurs har i olika 
utsträckning använts på ett medvetet och ändamålsenligt sätt av skolorna. Tilläggsresursen har 
i stort sett fungerat tillfredsställande hos både förskolan och grundskolan, medan 
strukturresursen och till viss del statsbidragen behöver följas upp tydligare. Redovisningen av 
statsbidrag till Skolverket och andra aktörer är välfungerande efter att tidigare ha varit ett 
utvecklingsområde.

Enligt både GR:s vårdnadshavarenkät och personalens egen självskattning fungerar 
samarbetet mellan förskola och hem bra. Resultatet för vårdnadshavarenkäten ligger över 
GR:s genomsnitt. Pandemin har påverkat möjligheten till dagliga samtal och 
utvecklingssamtal mellan förskola och hem, men förskolorna har trots detta strävat efter att 
prata utveckling och lärande i de dagliga samtalen. Efter pandemin har gemensamma 
aktiviteter och fysiska möten nu kunnat återupptas.
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3 Förskola och pedagogisk omsorg

Metodbeskrivning

Statistiken i detta kapitel bygger på GR:s förskolenkät som både innehåller självskattning för 
personalen och en vårdnadshavarenkät.

Personalens självskattning genomförs på en skala från 1 till 5. Varje förskollärare och barnskötare 
fyller först i självskattningen, därefter kommer varje arbetslag fram till ett gemensamt svar och 
utifrån detta räknas ett genomsnitt ut för förskolan. Kungälvs kommun sammanställer själva ett 
kommunalt genomsnitt som presenteras i denna rapport. Resultat på kommunnivå finns inte för 
andra kommuner i GR och därför är rutan för GR tom för personalens självskattning.

Vårdnadshavarenkäten låter vårdnadshavarna ta ställning till påståenden med olika svarsalternativ. 
Resultatet räknas om till ett index, även det mellan 1 och 5. Svarsfrekvensen för 
vårdnadshavarenkäten var 60 procent, vilket även inkluderar svarsfrekvensen för ett antal 
fristående förskolor i Kungälv som också deltog i enkäten. Resultaten från de fristående förskolorna 
redovisas dock inte i denna rapport.

3.1 Trygghet i förskolan

Liksom förra året visar både självskattning och resultatet från vårdnadshavarenkäten att 
barnen är trygga i förskolan och pedagogisk omsorg. I personalens självskattning är 
tryggheten i förskolan det område som personalen skattar högst. För vårdnadshavarenkäten 
ligger Kungälvs kommun över GR:s genomsnitt.
 
Samtliga förskolor och familjedaghem lägger stor vikt vid en god introduktion för barn och 
vårdnadshavare. Inlyssnande och närvarande pedagoger skapar förtroendefulla relationer. 
Tillsammans med en tydlig struktur gör det dagen förutsägbar och begriplig för barnen. 
Kontinuitet i arbetslagen bidrar också till tryggheten. Ibland finns utmaningar i balansgången 
mellan individens och gruppens behov, men samtliga arbetslag arbetar med gruppstärkande 
aktiviteter för att barnen ska känna samhörighet och ha goda relationer med varandra.

Så här går vi vidare

 Förskolor och familjedaghem arbetar mycket med hur man är en bra kompis och hur 
man leker tillsammans. Detta arbete är ständigt aktuellt och behöver alltid finnas med i 
planering av utbildningen.

Kungälvs kommun GR
Personalens självskattning från Göteborgsregionens 
förskoleenkät: ”Vi skapar goda förutsättningar att bygga 
upp tillitsfulla relationer och få varje barn känna sig trygga 
i gruppen.”

4,49 -

Göteborgsregionens vårdnadshavarenkät: "Mitt barn 
känner sig tryggt på förskolan."

4,55 4,50
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3.2 Kränkande behandling och diskriminering 

Resultatet av både självskattning och vårdnadshavarenkäten visar på att förskolan arbetar med 
främjande och förebyggande arbete inom området kränkande behandling och diskriminering.  
Resultatet för vårdnadshavarenkäten är bättre än 2021 och jämförbart med 2020. Det finns 
viss variation i resultaten mellan olika enheter men den samlade bedömningen är att 
förskolorna når skollagen och läroplanens krav.

Under 2021 utarbetades en ny gemensam modell för övergripande plan för kränkande 
behandling och diskriminering för förskolorna. Implementeringen har kommit olika långt på 
olika enheter, men alla enheter genomför främjande och förebyggande aktiviteter oavsett hur 
långt man kommit med implementeringen av planen. Kartläggning sker genom observationer, 
barnintervjuer och trygghetsvandringar. De olika arbetslagen väljer metod utifrån barnens 
ålder och andra faktorer.

Så här går vi vidare

 Utifrån vårdnadshavarenkäten behöver förskolorna bli bättre på att synliggöra för 
vårdnadshavarna vilka rutiner och arbetssätt som finns kring kränkande behandling 
och diskriminering. Förskolorna behöver även bli bättre på att kommunicera till 
vårdnadshavarna hur barnen involveras. 

Kungälvs kommun GR
Personalens självskattning från Göteborgsregionens 
förskoleenkät: ”Vi samverkar i arbetet med aktiva åtgärder 
för att förebygga diskriminering och kränkande behandling.”

4,17 -

Göteborgsregionens vårdnadshavarenkät: "Mitt barn ges 
möjlighet att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, 
kompromissa och respektera varandra.”

4,31 4,23

3.3 Inflytande och delaktighet

Resultaten visar att alla enheter arbetar aktivt med barns inflytande och delaktighet. Kungälvs 
resultat är högre än medelvärdet för GR. 

Förskolorna använder sig av dagliga samtal, barnintervjuer, observationer och 
trygghetsvandringar för att få barnets perspektiv på utbildningen men det sker i olika 
omfattning i de olika arbetslagen. För barnen i familjedaghemmen finns det goda möjligheter 
till inflytande och delaktighet, i och med att det är färre barn i barngrupperna.

Pedagogiska planeringar och utformning av lärmiljöer utgår från barns behov och intressen. 
Arbetslagen planerar också för att det ska finnas en balans mellan styrda och egenvalda 
aktiviteter. Många arbetslag observerar, ställer frågor till barnen, lyssnar och tar hänsyn till 
barnens tankar. Ibland kan några barns anpassningar påverka andra barns inflytande och det 
blir då ett dilemma att arbeta vidare med i dialog med barn och vårdnadshavare.

Dialogen hålls levande på alla enheter men arbetslagen har kommit olika långt när det gäller 
gemensam struktur och dokumentation av detta område. 
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Så här går vi vidare

 I höst kommer metoderna som de enskilda förskolorna använder att omsättas till en 
kommungemensam modell. 

Kungälvs kommun GR
Personalens självskattning från GR:s förskoleenkät: ”Vi tar 
hänsyn till barnens behov och intressen i planering och 
utformning av utbildningen.”

4,27 -

Göteborgsregionens vårdnadshavarenkät: "Förskolan tar 
hänsyn till mitt barns behov och intressen.”

4,25 4,19

3.4 Övergångar och samverkan

Resultatet av personalens självskattning är lägre för övergångar och samverkan än för andra 
områden. Detta gäller inte för samtliga förskolor, men för en betydande del. I GR:s 
vårdnadshavarenkät finns det inte någon fråga om övergångar och samverkan.

Rutinerna för övergångar och samverkan är kända hos både förskolorna och grundskolorna 
men det finns utvecklingsområden för övergång från förskola till förskoleklass. Pandemin har 
försvårat arbetet i och med att fysiska överlämningar inte varit möjliga. 

Det praktiska arbetet med rutinerna för övergångar och samverkan måste nu prioriteras. 
Förskolebarnen har fått olika förutsättningar beroende på vilken förskola de gått i och vilken 
skola de ska till och det finns tydliga önskemål från förskolorna om att likvärdigheten för 
barnen ska öka. Genomförandet av vissa moment i rutinerna behöver återupptas och lärandet 
mellan verksamheterna öka.

Så här går vi vidare

 Förskola och F-6 har återupptagit samarbetet och kommer att träffas minst två gånger 
per termin för ökat lärande samt för utveckling och utvärdering.

Kungälvs kommun GR
Personalens självskattning från Göteborgsregionens 
förskolenkät: ”Det finns en god samverkan mellan förskola, 
förskoleklass och fritidshem för att förbereda barn och 
vårdnadshavare vid övergångar. Dessa följs årligen upp, 
utvärderas och utvecklas.”

3,18 -

3.5 Tidiga insatser och barnhälsa i förskolan

I självskattningen är resultatet för tidiga insatser och barnhälsa något svagare än flera andra 
områden. Resultatet av vårdnadshavarenkäten är dock högre än resultatet av personalens 
självskattning och även högre än GR:s genomsnitt.
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Resultatet från förskolorna visar att det görs mycket för att ge alla barn förutsättningar för att 
kunna bli sitt bästa jag och få det stöd de behöver. För att nå ännu längre med tidiga insatser 
behövs tid, kompetens och ibland extra personal.

Framgångsfaktorer är anpassade lärmiljöer där personalens förhållningssätt spelar stor roll 
samt att personalen använder sig av sin kompetens inom tydliggörande pedagogik, TAKK och 
bildstöd. Även möblering och placering av material spelar roll. Där tilläggsresurs finns 
används den väl, ofta till att kunna dela barngruppen under delar av dagen, men behovet är 
större än medlen räcker till för.

Så här går vi vidare

 Ett stödmaterial för tidiga insatser har tagits fram i samverkan med stödenheten. 
Stödmaterialet ska tillsammans med handledning av specialpedagog eller logoped ge 
personalen de verktyg de behöver för att stödja barnen. Implementering av 
stödmaterialet pågår för närvarande.

Kungälvs kommun GR
Personalens självskattning från Göteborgsregionens 
förskolenkät: ”Vi uppmärksammar barn som tillfälligt eller 
varaktigt behöver mer stöd och stimulans och anpassar 
utbildningen för att alla ska utvecklas så långt som 
möjligt.”

3,94 -

Göteborgsregionens förskolenkät: "Förskolan ger det stöd 
som mitt barn behöver.”

4,31 4,24

3.6 Förskola och hem

Utifrån självskattningen bedömer personalen att det finns en god kommunikation med 
vårdnadshavarna. I vårdnadshavarenkäten anser även vårdnadshavarna att kontakten mellan 
förskola och hem är god. Resultaten ligger över GR:s genomsnitt.

Trots goda resultat har pandemin haft påverkan på denna kvalitetsfaktor då de dagliga 
samtalen med vårdnadshavarna inte kunnat vara lika många och lika långa som önskvärt. 
Samtalens innehåll har under perioder haft ett stort fokus på smitta och närvaro/frånvaro men 
rektorerna lyfter fram i sina analyser fram att många förskolor trots detta strävat efter att prata 
utveckling och lärande med vårdnadshavarna vid de dagliga samtalen.

Restriktionerna som funnits i samband med pandemin har även påverkat formen för 
föräldramöten och utvecklingssamtal samt i vilken utsträckning gemensamma 
föräldraaktiviteter kunnat genomföras, till exempel vernissage av barnens arbeten eller firande 
av högtider.

Så här går vidare 

 Arbetet med att synliggöra utbildningen för vårdnadshavarna behöver fortsätta. Den 
digitala kompetensen har ökat, vilket ger möjlighet att använda Unikum och Teams i 
högre utsträckning. Unikum används för information och varje barn har sin egen 
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lärlogg där lärandet dokumenteras och blir tillgängligt för vårdnadshavarna. Möten 
och samtal via Teams kompletterar också fysiska möten. 

 Utan restriktioner har gemensamma aktiviteter, dagliga samtal och fysiska möten 
återupptagits men ibland i nya former utifrån de reflektioner som har gjorts under 
pandemin.

Kungälvs kommun GR
Självskattning från GR:s förskoleenkät: ”Vi har en 
regelbunden kommunikation, analogt och/eller digitalt med 
vårdnadshavare om barnets utveckling och lärande som 
utgår från förskolans läroplansuppdrag.”

4,15 -

Göteborgsregionens vårdnadshavarenkät: "Förskolan tar 
hänsyn till den information jag förmedlar om mitt barn, till 
exempel om barnets mående, familjesituation eller 
utveckling.”

4,38 4,28

3.7 Statsbidrag och regionala bidrag

Stadsbidraget för bättre språkutveckling i svenska är fördelat på en del för gemensam 
kompetensutveckling för all personal och en del för särskilt språkutvecklande insatser. Utifrån 
socioekonomiskt index har fyra enheter fått riktade resurser för att kunna arbeta fokuserat 
med språkutveckling.

Statsbidraget har bidragit till ökad måluppfyllelse när det gäller barns språkutveckling. 
Personalen har fått en ökad medvetenhet om utformningen av den språkutvecklande 
undervisningen, vilket gör den mer synlig i lärmiljön. Tidigare kunskap har blivit uppdaterad 
och man arbetar mer aktivt med språk i alla vardagliga situationer.

Bidraget till litteratur har lett till att barnen visar ett ökat intresse för böcker, både att läsa 
själv och bli lästa för. Många förskolor arbetar aktivt med sagoberättande, skapande av sagor 
och dramatiseringar samt kapprumsbibliotek där barn och vårdnadshavare kan låna hem 
böcker, något som också stärkt samarbetet mellan skola och hem. 

Så går vi vidare

 De nya arbetssätten som kommit till tack vare statsbidraget kommer under året att 
implementeras i ordinarie verksamhet.

3.8 Tilläggsresurs

Tilläggsresurs fördelas till de barngrupper där det finns allra störst behov. Behoven överstiger 
resurserna så samtliga enheter behöver prioritera. Tilläggsresursen ökar möjligheten att 
tillgodose barns grundläggande behov i form av omsorg, trygghet, utbildning och 
undervisning. Barnen får fler möjligheter att bli sitt bästa jag och lyckas.

Tilläggsresursen möjliggör för att utbildning och undervisning kan anpassas utifrån barnens 
och gruppens behov. Genom att dela barngruppen i mindre grupper under dagen kan 
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personalen bättre möta barnen utifrån deras förutsättningar. Detta leder till ökad 
självständighet där barnen kan klara fler situationer på egen hand. Barnen får i sin tur 
stöttning i sin kommunikation med hjälp av bildstöd eller TAKK.

Barn med medicinska behov som diabetes och sondmatning behöver extra omsorg vilket 
oftast innebär extra resurs. För att kunna inkluderas i den större barngruppen utifrån sina 
förutsättningar behöver några barn möjlighet att gå ifrån gruppen för enskild träning men även 
för återhämtning och paus. 

Så går vi vidare

 Stödmaterialet för tidiga insatser implementeras under året med stöd från handledning 
av specialpedagoger och logoped. För att omsätta kunskaperna i verksamheten 
kommer tilläggsresurs behövas även kommande år.
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4 Grundskolan

Metodbeskrivning

Diagrammen i detta kapitel bygger på Skolinspektionen och GR:s elevenkät som med några 
undantag har samma frågor. Resultaten som presenteras i diagrammet är ett index mellan 0 och 
100 utifrån frågans svarsalternativ.

Resultaten för år 2017, 2019 och 2021 kommer från Göteborgsregionens enkät, medan resultateten 
för 2018 och 2020 kommer från Skolinspektionens elevenkät. Skolinspektionens elevenkät 
genomförs vartannat år.

4.1 Trygghet och studiero

I Skolinspektionens och GR:s elevenkäter om trygghet och studiero så ligger grundskolan i 
Kungälvs kommun precis över regionens och rikets resultat. En viss förbättring syns de 
senaste fem åren. Studieron i årskurs 9 ligger marginellt under resultatet för riket, samtidigt 
som resultaten har förbättrats över tid. Skolornas egna trygghetsenkäter som är gjorda under 
läsåret visar på att flertalet skolor har ett högre mått av studiero och trygghet än GR:s enkät 
för 2021. Detta skulle kunna förklaras av att samtliga elever tillfrågas och inte enbart elever i 
årskurs 5 och 9.

Generellt har Kungälv något lägre resultat för studiero och något högre för trygghet, vilket 
också gäller nationellt. När man granskar statistiken mer i detalj kan man se att var femte elev 
fortfarande uppger att den inte är trygg. Flickors upplevelse av studiero är också sämre än 
pojkars. 
 
Kungälvs satsning med kooperativt lärande och ledarskap i klassrummet har synliggjort 
utvecklingsområden och underlättat korrekt insatta åtgärder. F-6 har dessutom utvecklat 
rastaktiviteter i organiserad form, vilket påverkat tryggheten positivt. Framöver behöver vi 
skapa en större likvärdighet så att skolorna systematiskt arbetar med de framgångsfaktorer 
som vi vet skapar en tryggare miljö. Vi ser till exempel att tryggheten blir större av 
hemklassrum och av högre vuxentäthet i matsalar och i samband med elevers förflyttningar 
inom skolan. 

Så här går vi vidare

 Fortsatt arbete pågår med insatser som har gett goda resultat, till exempel högre 
vuxennärvaro. En översyn kommer att ske för att se hur de metoder som använts för 
att skapa trygghet också kan bidra till att höja studieron i klassrummet.
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4.2 Kränkande behandling och diskriminering

Planen mot kränkande behandling och diskriminering är välkänd och efterföljs på 
grundskolorna. Trots detta förekommer fortfarande kränkningar och diskriminering, vilket 
ställer krav på medvetna och långsiktiga insatser.

Anmälningar om kränkande behandling registreras i DF Respons. I grundskolan 
implementerades systemet under 2021. Antalet anmälningar i DF Respons skiljer sig åt 
mellan olika skolor, vilket kan vara kopplat till antalet elever på skolan, förekomsten av 
kränkande behandling eller i vilken utsträckning som DF Respons använts.

När tittar närmare på statistiken kan man se att antalet kränkningar inte konsekvent stämmer 
överens med resultatet från Skolinspektionen och GR:s elevenkäter om trygghet. Skolor där 
eleverna upplever större trygghet kan samtidigt har fler kränkande behandling och vice versa. 
Detta pekar mot att benägenheten att anmäla varierar mellan olika skolor och att DF Respons 
är olika väl implementerat.

Så går vi vidare

 Fortsatt implementering av DF Respons på skolor där systemet inte används i 
tillräckligt hög utsträckning.

Statistik från DF Respons

Statistiken utgår från perioden 2021-04-01 till 2022-03-31. Under denna period så registrerades 711 
anmälda upplevda kränkningar. 98,3 procent av anmälningarna gällde kränkning av elev och 1,6 
procent kränkning från personal eller annan vuxen. Av de upplevda kränkningarna bedömdes 68,8 
procent vara en kränkning och 6,6 procent inte vara kränkning. 18,2 procent av anmälningarna hade 
ännu inte bedömts. Fysiska och verbala kränkningar var ungefär lika vanliga. 4 procent av de 
upplevda kränkningarna hade skett via sociala medier eller varit text- och bildburna.
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Elever som upplevt sig som utsatta för kränkande behandling var vanligast i årskurs 1-7 och antalet 
sjönk därefter tydligt i årskurs 8 och 9. Flest upplevda kränkningar fanns i årskurs 3 och 4. Det är i 
betydligt högre grad pojkar än flickor som upplever sig ha varit utsatta, med undantag för årskurs 8 
och 9 då fler flickor än pojkar upplevt sig vara utsatta.

10,6 procent av de händelser som bedömts vara kränkningar hade samband med någon av 
diskrimineringsgrunderna. 6,5 procent bedömdes vara sexuella trakasserier. Samband med etnisk 
tillhörighet, kön och sexuell var vanligast, men kränkningar har även förekommit kopplat till 
religion/annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet/uttryck, funktionsnedsättning och ålder.

4.3 Inflytande och delaktighet

I Skolinspektionens och GR:s elevenkäter är elevernas upplevelse av inflytande och 
delaktighet generellt låg. Resultatet för F-6 visar en svagt positiv trend och ligger något över 
rikets och GR:s resultat. Resultatet för 7-9 ligger relativt konstant över tid, men samtidigt 
något under riket och GR. Skillnaderna är dock små. 

Resultaten för F-6 innebär en bekräftelse på att genomförda insatser om inflytande och 
delaktighet gett resultat över tid och att vi är på rätt väg. Kooperativt lärande och ledarskap i 
klassrummet är implementerat på alla skolor i F-6 och utvecklingsarbetet fortgår.
Resultaten för 7-9 pekar på att ytterligare insatser behöver sättas in. 

Så går vi vidare

 Resultaten för 7-9 kommer att brytas ned på arbetslagsnivå och åtgärder för respektive 
arbetslag tas fram. I och med att F-6 visar upp ett mer positivt resultat kommer fokus 
ligga på att analysera vilka åtgärder i dessa årskurser som gett störst resultat.

 Elevråd och skolråd behöver organiseras på ett sådant sätt att tydligare ger eleverna ett 
verkligt inflytande.
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4.4 Ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd

Rektorerna beskriver att ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd är skolans 
viktigaste framgångsfaktor. Rutiner för extra anpassningar och särskilt stöd är också välkända 
och efterföljs. Trots detta skiljer sig resultaten åt mellan skolorna. 

På vissa skolor har rektorerna identifierat större brister på organisationsnivå som behöver 
åtgärdas när det gäller extra anpassningar och särskilt stöd, medan man på andra skolor 
beskriver hur man efter flera års insatser nu kan säga att all personal arbetar med extra 
anpassningar i klassrummet. Det är tydligt att det behövs en större likvärdighet. 

Redan idag sker insatser som nu behöver förstärkas. För att förbättra resultaten ute på 
skolorna så får mentorspar och arbetslag frekvent handledning av specialpedagog och 
speciallärare under hela läsåret. Skolorna tar också stöd av Skolverkets kompetenshöjande 
kurs Specialpedagogik för lärande och där brister på organisationsnivå identifieras rättas det 
till parallellt som ovanstående arbete pågår. 

Så här går vi vidare

 Översyn sker för närvarande av det specialpedagogiska stöd som grundskolorna ges 
från stödenheten. Fler specialpedagoger kommer att anställas centralt under det 
kommande året för att utöka stödet till skolorna.

4.5 Elevhälsa

Rektorernas bedömning är att elevhälsoplanen och den ärendegång som är kopplat till planen 
är välkänd. Vi ser dock att skolorna har kommit olika långt i elevhälsoarbetet. 

Förebyggande och främjande arbete sker på samtliga skolor och stödenhetens professioner 
bidrar, men hur mycket, på vilket sätt och med vilken framgång är olika. På de skolor där 
elevhälsan är välfungerande ligger fokus på att ha en stödjande och vägledande roll, så att 
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insatser för elever med stödbehov tidigt kan sättas in redan i klassrummet. På detta vis kan 
man undvika att elevhälsan blir alltför inriktat på åtgärdande insatser för enskilda elever.  

I grunden handlar det om att bygga en kedja där elevhälsoarbetet börjar så tidigt som möjligt 
och håller hela vägen. Snarare än att alla elever med stödbehov får åtgärdsprogram så behöver 
grunden vara ledning och stimulans och extra anpassningar i klassrummet.

Så här går vi vidare

 En genomlysning av resursfördelning till elevhälsan på de olika enheterna genomförs 
för närvarande. 

 Utvecklingen fortsätter med att få elevhälsans professioner att fullt ut delta i det 
systematiska kvalitetsarbetet ute på skolorna.

 

4.6 Frånvaro

Rutiner om frånvaro är välkända och efterföljs, men även här ser vi olikheter i resultat mellan 
skolorna. Ökad likvärdighet mellan skolorna är önskvärd och implementeringen av rutinen 
behöver fortsätta. 

På de grundskolor där frånvaroarbetet är mest välfungerande följs frånvaron upp tidigt och 
åtgärder sätts in så snart som möjligt efter att problemen har uppmärksammats. Bäst resultat 
ser vi när rutinen om frånvaro har implementerats hela vägen ned på arbetslagsnivå.

Långvarig och problematisk frånvaro är en komplex fråga. Elever med hög skolfrånvaro har i 
många fall en problematik som inte skolan alltid kan lösa själv. Det kan handla om 
funktionsnedsättningar, sjukdom eller andra svårigheter. Samverkan med socialtjänsten, 
vårdcentral och barn- och ungdomspsykiatrin är centralt och behöver fortsatt utvecklas.

Så här går vi vidare

 Det gemensamma arbetet mellan stödenhetens närvaroteam och grundskolorna 
kommer att fördjupas, med fokus på att stärka relationen mellan skolorna och 
närvaroteamet.

4.7 Övergångar och samverkan

Rutinerna för övergångar och samverkan är välkända, men det finns utvecklingsområden både 
för övergångar för förskola till F-6 och för övergångar från årskurs 6 till 7. När det gäller 
övergångar från förskolan till F-6 är detta något som även lyfts fram av förskolornas rektorer.

Det finns flera anledningar till att övergångar och samverkan inte har fungerat tillräckligt bra. 
På vissa skolor har enbart rektor och specialpedagog varit ansvariga för överlämningarna. 
Detta kommer nu att förändras så att flera på varje skola blir bärare av informationen. 
Pandemin har också försvårat de konkreta överlämningarna, i och med att fysiska möten inte 
alltid kunnat genomföras.
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Rektorerna påtalar vikten av att ha områdesträffar mellan F-6 och 7-9 under hela läsåret, 
eftersom man då tidigt kan börja planera för mer komplicerade och omfattande 
överlämningar. Områdesträffarna stärker också de generella kontaktytorna och samarbetet 
skolorna emellan.

Så här går vi vidare

 Rektorerna för förskola och F-6 har återupptagit samarbetet och kommer att träffas 
minst två gånger per termin för ökat lärande samt för utveckling och utvärdering. 

 F-6 och 7-9 kommer att fortsätta utveckla övergångar och samverkan inom sina 
områdesträffar. 

4.8 Statsbidrag och regionala bidrag

Användandet av statsbidrag och regionala bidrag har tydligare synliggjorts under läsåret, 
vilket har underlättat för en bättre användning av bidragen. Trots det behöver ytterligare 
åtgärder vidtas för att bidragen ska användas på ett effektivt vis.

Det statsbidrag som varit mest aktuellt för grundskolorna under året har varit statsbidraget för 
likvärdig skola. I de fall där skolorna har använt statsbidraget på ett medvetet och 
ändamålsenligt vis så har skolorna tydligt utgått från de centrala riktlinjer som funnits för 
statsbidraget och därefter hittat lokala fungerande lösningar. 

I och med att alla statsbidrag inte alltid innebär en större summa för en enskild skola blir det 
särskilt viktigt med väl avvägda beslut kring vad statsbidraget ska finansiera. Positiva 
exempel har till exempel varit skolor där statsbidraget varit avsett för skolbibliotek och skolan 
kunnat rikta delar av en lärartjänst mot praktisk verksamhet i skolbiblioteket. 

Så här går vi vidare

 Fortsatt uppföljning av statsbidrag kommer att ske det kommande året. Denna 
uppföljning stärks av att statsbidrag numera även utvärderas inom ramen för det 
systematiska kvalitetsarbetet, där statsbidrag finns med som en kvalitetsfaktor som 
följs upp i uppföljningsrapporter och vertikala dialoger.

4.9 Strukturresurs

Syftet med strukturresursen är att fördela resurser utifrån skolornas behov. Grundskolan har 
sedan budgetåret 2022 ett nytt och mer tillförlitligt och evidensbaserat sätt att fördela 
strukturresursen på. Fler faktorer har tagits med i beräkningen av strukturresursen som baseras 
på SCB:s nya riksmodell. I dagsläget utgör strukturresursen cirka 3 procent av grundskolans 
budget.

Flera skolor beskriver att de inte använt strukturresursen på ett medvetet och ändamålsenligt 
sätt utan att den enbart gått in i budget som tidigare. Några skolor beskriver att de använt 
resursen för personal som undervisar i svenska som andraspråk och nybörjarengelska. Utöver 
det har inte specifika satsningar skett på skolorna.
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Det är tydligt att intentionerna bakom strukturresursen behöver förankras bättre. 
Utgångspunkten är att skolorna ska använda strukturresursen för specifika insatser utifrån de 
konkreta behov som finns hos eleverna på skolan.

Så här går vi vidare

 Mer ingående uppföljning kommer att ske av strukturresursen i syfte att säkerställa en 
korrekt användning.

4.10 Tilläggsresurs

Tilläggsresursen innebär att kommunen fördelar en viss del av budgeten mellan kommunens 
grundskolor utifrån elevantal. Tilläggsresursen ska användas för elever som har ett behov av 
extraordinära stödåtgärder.

Skolorna har använt tilläggsresursen till personal som ger stöd mot enskilda elever i 
klassrummet och på raster. Flera skolor har också använt resursen till personal för elever med 
särskilda medicinska behov. Några skolor har organiserat former för stöd och undervisning 
för elever med stora behov. Detta har i flera fall haft god effekt för elevernas resultat och 
mående. 

Pandemin har på flertalet skolor försvårat arbetet, då personalen som är avsedda för att arbeta 
med särskilda insatser har fått täcka upp så att den ordinarie undervisningen har kunnat 
fungera.

Så här går vi vidare

 Även om tilläggsresursen har använts på ett ändamålsenligt vis så behöver den följas 
upp nästa år för att säkerställa en korrekt användning.
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5 Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Metodbeskrivning

Diagrammen i detta kapitel bygger på Skolinspektionens och GR:s elevenkät som med några 
undantag har samma frågor. Resultaten är ett index utifrån frågans svarsalternativ. Uppgifterna 
kommer från Göteborgsregionens elevenkät. Resultaten för år 2 i gymnasieskolan för 2020 samt 
resultaten för riket kommer från Skolinspektionens elevenkät. Enkäten genomfördes inte i år 3 i 
gymnasieskolan 2017 och 2018. Nedanför varje diagram presenteras resultatet för GR och riket.

Diagrammet från Trekungagymnasiet kommer från skolans egen elevenkät som genomfördes 2021 
med fem olika svarsalternativ. Introduktionsprogrammets enkät har genomförts med fyra symboler 
som alternativ som sedan har omsatts till siffror. 

5.1 Trygghet och studiero

I Göteborgsregionens elevenkät undersöks elevernas upplevelse av både trygghet och 
studiero. På Mimers hus gymnasium är elevernas upplevelse av trygghet stabil över tid, 
medan upplevelsen av studiero har förbättrats det senaste åren. Resultaten varierar mellan 
olika program. På vissa program syns det en tydlig förbättring det senaste året.

Resultaten hos IM och Trekungagymnasiet ser positiva ut. I och med att resultaten bygger på 
egna enkäter behöver vi fortsätta se över enkäternas utformning så att tillförlitligheten förblir 
hög och frågorna relevanta för eleverna.
 
Det förbättrade resultatet på vissa gymnasieprogram kan förklaras med att gymnasiet har haft 
ökat fokus på trygghet och studiero det senaste året, bland annat genom att en grupp av 
förstelärare har haft i uppdrag att arbeta med frågan. Däremot så kan vi se att satsningen inte 
har gett samma effekt på alla program. 

En del av resultatet kan ha koppling till att det under pandemin varit svårare att stödja elever 
med deras planering av studier och att situationen har upplevts som oviss för en del elever. 
Mimers hus har inte heller kunnat ha så många kringpersonal anställda utifrån den 
ekonomiska tilldelningen, till exempel elevassistenter, vilket påverkar möjligheten att kunna 
stödja elever socialt.

Så här går vi vidare

 Alla klasser har arbetat med förankring och revidering av ordningsregler och detta 
fortsätter vi med även nästa läsår. 

 En utvärdering kommer att genomföras av satsningen "ledarskap i klassrummet" som 
pågått under läsåret 2021/2022, i syfte att ta fram en plan för framtida insatser.

 Samarbete mellan arbetslagen och elevhälsa kommer att fortsätta, till exempel genom 
klassrumsbesök från elevhälsan i syfte att ge lärarna vägledning kring trygghet och 
studiero.



53/22 Systematiskt kvalitetsarbete läsår 2021/2022 – Uppföljningsrapport 1 - KS2022/0269-1 Systematiskt kvalitetsarbete läsår 2021/2022 – Uppföljningsrapport 1 : Systematiskt kvalitetsarbete läsår 20212022 – Uppföljningsrapport 1

21

Resultatet för 2021 för år 2 i gymnasieskolan är 66 för Göteborgsregionen och 67 för riket. För år 3 i 
gymnasieskolan är resultatet 63 för Göteborgsregionen. 

Introduktionsprogrammets egen enkät innehöll frågan ”Jag har studiero på lektionerna.” Elevernas 
svar gav indexvärdet 3,18 av 4.

Resultatet för 2021 för år 2 i gymnasieskolan är 83 för Göteborgsregionen och 82 för riket. För år 3 i 
gymnasieskolan är resultatet 83 för Göteborgsregionen.

Introduktionsprogrammets egen enkät innehöll frågan ”Jag upplever att skolan är en trygg plats." 
Elevernas svar gav indexvärdet 3,27 av 4.
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5.2 Kränkande behandling och diskriminering

På Mimers Hus gymnasium är det fortfarande ett fåtal anmälda ärenden om kränkande 
behandling. I jämförelse med föregående år har antalet anmälningar ökat något men befinner 
sig trots det på låga nivåer. Även Göteborgsregionens elevenkät ger en antydan om att det 
borde finnas fler kränkningsanmälningar på skolan. 

Planen mot kränkande behandling och diskriminering är välkänd, men det finns ett behov av 
att ytterligare förankra ärendegången hos både elever och personal för att säkerställa att alla 
kränkningsärenden anmäls. DF Respons, IT-systemet för anmälningar om kränkande 
behandling, introducerades under 2021 men behöver implementeras ytterligare.

Ärenden som anmäls hanteras generellt så som de ska. Arbetslagen är vana att agera i samråd 
med elevhälsan och berörd rektor och hanteringen sker skyndsamt. En utmaning som 
personalen möter är att vissa elever har önskemål om att ett ärende inte ska anmälas vidare för 
att man inte vill att konsekvenserna av anmälan ska bli för stora. Här behöver skolan arbeta 
vidare för att stärka tilliten hos eleverna kring hur anmälningar hanteras.

Så går vi vidare

 Fortsatt implementering av DF Respons i syfte att alla ärenden om kränkande 
behandling ska anmälas och utredas.

 Likabehandlingsguppen som består av kuratorer, lärare samt förstelärare kommer att 
genomföra en enkät under våren och utifrån resultatet ta fram tydligare åtgärder för 
ökad trygghet på skolan. 

 Elevhälsan på Mimers hus gymnasium har blivit HBTQI-certifierade, vilket leder till 
att frågorna kommer att lyftas upp i arbetslagen på kontinuerlig basis. 
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5.3 Inflytande och delaktighet

På frågan om eleverna har inflytande över undervisningens innehåll så är resultaten relativt 
låga på Mimers Hus gymnasium. Enligt elevernas svar på GR-enkäten har skolan haft en 
nedåtgående trend de senaste åren och resultaten är även lägre än GR och riket. På vissa 
program där antalet elever i klasser är färre och kursernas innehåll är mer praktiskt orienterat 
är upplevelsen av inflytande och delaktighet något större. 

Trekungagymnasiet har för närvarande inte några frågor om inflytande i sin enkät, men 
kommer att utarbeta frågor under året. Resultatet för inflytande och delaktighet är svårbedömt 
i gymnasiesärskolan utifrån att eleverna har väldigt olika förutsättningar. 

Lärarnas upplevelse av hur mycket inflytande som ges till eleverna skiljer sig åt från 
elevernas svar. Lärarna upplever att möjligheten att påverka är större än den bedömning som 
eleverna gör, särskilt när det gäller undervisningsformerna. En fortsatt utmaning är inflytande 
över undervisningens innehåll. Innehållet i de flesta kurser är omfattande och de teoretiska 
kurserna styrs tydligt av ämnesplanerna, vilket lämnar mindre friutrymme till lärarna och 
eleverna att variera innehållet efter gruppen.

Så går vi vidare

 Elevernas inflytande kommer tas upp med respektive arbetslag i syfte att skapa en plan 
framåt. Fokus kommer att vara att skapa en ökad samsyn kring vad man som elev kan 
påverka.

 En översyn kommer att göras av hur mentorstiden används. Skolmötena och 
demokratiskt forum kommer att utvecklas.

Resultatet för 2021 för år 2 i gymnasieskolan är 48 för Göteborgsregionen och 51 för riket. För år 3 i 
gymnasieskolan är resultatet 49 för Göteborgsregionen.
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5.4 Ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd

På Mimers hus gymnasium finns det tydliga rutiner för extra anpassningar och särskilt stöd 
som är välkända och efterföljs i hög utsträckning. Detta är dock ett arbete som hela tiden 
behöver förstärkas, utvärderas och anpassas.

De olika skolenheterna bedömer att arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd har 
kommit olika långt. Detta kan bero på att behovet av stöd och anpassningar på olika program 
kan skilja sig åt. På vissa ställen med stora klasser kan det bli svårt för lärarna att 
individanpassa undervisningen. Elevgrupperna ändras från år till år vilket också påverkar.

Elevhälsan har förstärkts under året och fyller en viktig roll i arbetet med extra anpassningar 
och särskilt stöd. IT-systemet Unikum har också införts under året för att stärka 
dokumentationen av elevers kunskapsutveckling och snabbare fånga upp elever i behov av 
stöd. Systemet är relativt nytt och behöver ytterligare implementering. 

På Trekungagymnasiet är majoriteten av lärarna utbildade speciallärare med inriktning mot 
utvecklingsstörning, vilket ger dem extra goda kunskaper om extra anpassningar och särskilt 
stöd. Gymnasiesärskolan är också präglad av en hög grad av stödinsatser, vilket gör att 
rutinerna är väl inarbetade.

Så går vi vidare

 Översyn av elevhälsoteamens utformning sker inför varje nytt läsår i syfte att förbättra 
arbetssätten kring extra anpassningar och särskilt stöd

 Fortsatt implementering av Unikum kommer att genomföras med stöd av 
specialpedagoger på gymnasiet. Större tydlighet kommer även att finans från 
skolledningen gällande förväntningar på användande av Unikum.

5.5 Elevhälsa

Elevhälsan fungerar bra på både Mimers hus gymnasium och Trekungagymnasiet och 
rutinerna för elevhälsans arbete är kända. Det har pågått en medveten satsning på elevhälsan 
under flera år och det är tydligt att detta gett resultat. Även samarbetet mellan elevhälsan och 
undervisande personal har blivit bättre. 

Elevhälsan medverkar till att uppmärksamma, utreda och hjälpa till med olika typer av 
åtgärder för att kunna ge varje elev förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt. 
Elevhälsan kan ha en handledande funktion gentemot lärarna samt stötta eleverna på individ- 
och gruppnivå. Elevhälsoteamen träffar arbetslagen och rektorn på regelbunden basis där 
aktuella och långsiktiga frågeställningar avhandlas. Elevhälsoteamen är väl sammansatta med 
ett brett spektrum av specialkompetenser, specialpedagog, skolsköterska, kurator och studie-
yrkesvägledare. Utöver det finns även tillgång till skolpsykolog, logoped samt skolläkare. 

Under året har elevhälsan förstärkts. I samband med att Mimers hus gymnasium 
omorganiserades skapades en enhet för elevhälsa, studie- och yrkesvägledning och 
administration med en egen elevhälsochef.
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Så här går vi vidare

 Återkopplingen mellan elevhälsan och undervisande personal kring enskilda elever 
kommer att stärkas.

 Ökat fokus på främjande och förebyggande arbete, både på individ-, grupp- och 
organisationsnivå, med tydlighet om vilken nivå som arbetet bedrivs på.

5.6 Frånvaro

Mimers Hus gymnasium har uppdaterat sin frånvarorutin och den nya åtgärdstrappan 
presenterades i början av läsåret. Åtgärdstrappan anger hur mentorer ska agera om en elev har 
omfattande frånvaro. Syftet är att underlätta för att snabbt komma till rätta med frånvaro. Det 
återstår en del innan åtgärdstrappan har satt sig och tillämpas fullt ut. Under det kommande 
året kommer insatser för detta att genomföras tillsammans med elevhälsan.

Trekungagymnasiet har sedan tidigare en välfungerande frånvarorutin. Trekungagymnasiet 
har låg elevfrånvaro och i de fall det finns elever med hög frånvaro är dessa oftast redan 
kopplade till ärenden i elevhälsoteamet. Något ytterligare utvecklingsarbete kring rutiner om 
närvaro och frånvaro är därför inte nödvändigt för närvarande. 

Så här går vi vidare

 Fortsatt dialog och samarbete om frånvarohanteringen mellan arbetslagen och 
elevhälsan. 

 Mentorns uppdrag och förväntningar kring hantering av frånvaro kommer att 
förtydligas.

5.7 Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledningen på Mimers hus gymnasium behöver stärkas. I 
Göteborgsregionens elevenkät ligger Mimers Hus gymnasium relativt lågt när det gäller 
upplevelsen av att skolan har erbjudit hjälp med att kunna välja framtida utbildning och yrke. 
På Trekungagymnasiet är däremot planerings- och utslussningssamtalen för eleverna väl 
fungerande. 

På yrkesprogrammen är elevernas nöjdhet med studie- och yrkesvägledning generellt sett 
högre än för högskoleförberedande program. Detta gäller även över tid. En förklaring kan 
vara att lärarna inom yrkesprogrammen ofta kommer direkt från branschen och kan vägleda 
elever kring framtida yrken på ett mer naturligt sätt än vad lärarna på högskoleprogrammen 
kan göra. På högskoleprogrammen är bredden av möjliga yrkesval oftast större, vilket kan 
skapa större missnöje hos elevernas på grund av svårigheten att navigera i en mängd olika 
alternativ.
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Så går vi vidare

 En ny plan för studie- och yrkesvägledningen, med titeln "Hela skolans ansvar", har 
tagits fram och kommer med hjälp av studie- och yrkesvägledarna att implementeras 
på skolan och i arbetslagen under året. 

 Ett tydligt årshjul kommer att tas fram med insatser i syfte att öka tillgängligheten av 
studie- och yrkesvägledning.

Resultatet för 2021 från Göteborgsregionen är 70 för år 2 i gymnasieskolan samt 64 för år 3 i 
gymnasieskolan. Frågan finns enbart i Göteborgsregionens elevenkät och inte i Skolinspektionens. 
För 2020 saknas resultat för år 2 i gymnasieskolan. Det beror på att GR:s elevenkät inte genomförs för 
år 2 i gymnasieskolan under de år som Skolinspektionen elevenkät görs i denna årskurs.  
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6 Vuxenutbildningen

Metodbeskrivning

Statistiken om avhopp inom vuxenutbildning i detta kapitel kommer från Kungälv kommuns egna 
system och gäller höstterminen 2021. Statistiken om elevers syn på studie- och yrkesvägledningen 
kommer från vuxenutbildningens egen enkät.

Vuxenutbildning i Kungälvs kommun bedrivs både i kommunens regi och upphandlat via 
distansundervisning hos Hermods. Kungälv kommuns är fortfarande huvudman för all 
vuxenutbildning, även den som bedrivs på entreprenad.

6.1 Trygghet och studiero

Eleverna på vuxenutbildningen bedöms ha trygghet och studiero under lektionerna. Under 
året gör rektor löpande avstämningar med varje personalgrupp om trygghet och studiero i 
undervisningen. Dessa avstämningar jämförs med frågor i vuxenutbildningens elevenkät om 
likabehandlingsarbete, antalet ärenden som anmälts till rektor om likabehandling samt antalet 
kontakter direkt till rektor om konflikter.

Vuxenutbildningen är en frivillig skolform med vuxna elever, vilket kan göra det enklare att 
upprätthålla trygghet och studiero i klassrummet och andra utrymmen jämfört med 
grundskolan och gymnasieskolan. Samtidigt kan konflikter förekomma även i 
vuxenutbildningen, ibland på andra språk än läraren behärskar, och det är viktigt att denna typ 
av situationer hanteras utifrån skollagens bestämmelser.

Så här går vi vidare

 Fortsatt uppföljning av trygghet och studiero kommer ske med personalgruppen.

 I vuxenutbildningens elevenkät kommer det till nästa års enkät att läggas till en eller 
flera specifika frågor om trygghet och studiero. 

6.2 Kränkande behandling och diskriminering

Vuxenutbildningen genomför två gånger per år en elevenkät med frågor om likabehandling 
och planen för likabehandling. Resultatet sammanställs till ett årsresultat. Tidigare års resultat 
har varit förhållandevis stabila. Eleverna har angett att lärarna har pratat om 
likbehandlingsplanen i klassrummet och att de vet vem de ska vända sig till om de har blivit 
utsatta för kränkande behandling. I 2021 års undersökning har det skett en försämring jämfört 
med tidigare år, vilket visar att lärare inte följt rutinen om information i samma utsträckning 
under pandemin.

I elevenkäten anger 7 procent av eleverna att de utsatts för kränkande behandling, medan 85 
procent anger att de inte utsatts och 8 procent svarar vet ej. Detta visar att kränkande 
behandlingar även förekommer inom vuxenutbildningen och att insatser för att motverka 
kränkande behandling behövs även i denna skolform.
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Så går vi vidare

 DF Respons infördes som IT-system under 2021 för att hantera ärenden om kränkande 
behandling och diskriminering. Det krävs dock mer implementering för att DF 
Respons ska användas fullt ut inom vuxenutbildningen.

 Rutiner för information till elever om kränkande behandling och diskriminering 
kommer att ses över. Ett årshjul för planen för likabehandling kommer att skapas.

6.3 Inflytande och delaktighet

Eleverna på vuxenutbildningen bedöms delvis ha inflytande över utbildningen och 
undervisningen. På vuxenutbildningen försvåras möjligheterna att erbjuda inflytande och 
delaktighet i undervisningen med de metoder som vanligen används skolan, dvs. genom 
elevforum eller regelbundna klass- och skolråd. Detta eftersom eleverna läser enstaka kurser 
samt har en hög studietakt, vilket gör det svårare att skapa ett långsiktigt engagemang. Flera 
tidigare försök att starta upp forum har gjorts utan tillräckliga resultat.

Under pandemin fokuserade uppföljningen av elevernas inflytande och delaktighet på upplevd 
delaktighet vid fjärrundervisning. Detta följdes upp genom enkäter och dialogfrågor. 
Resultatet var att eleverna upplevde att de delvis hade inflytande över utbildningen och 
undervisningen. Ett positivt resultat var att dialogen mellan lärare och elev om 
undervisningens upplägg upplevdes som god under tiden som fjärrundervisningen pågick. 

Så här går vi vidare:

 Under 2022 kommer elever från alla studieformer att intervjuas om inflytande och 
delaktighet i undervisningen. Intervjuerna kommer att ske i fokusgrupper och 
resultaten kommer att följas upp på årsbasis med personalen.

6.4 Avbrott inom vuxenutbildningen

I skollagen finns det inte samma bestämmelser om särskilt stöd och extra anpassningar för 
vuxenutbildningen som för andra skolformer. Eleverna inom vuxenutbildningen har till 
exempel inte rätt till särskilt stöd utan enbart extra anpassningar och det finns inte heller 
någon lagstadgad elevhälsa. Trots detta arbetar vuxenutbildningen mycket med att möta 
elever i behov av stöd. Att motverka avhopp från vuxenutbildningen är en viktig del i detta. 

Avhopp inom vuxenutbildningen kan bero på många saker. Det kan handla om att eleven har 
behov av stödinsatser, till exempel på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom. Ibland 
kan elevens familje-, bostad- och jobbsituation bidra till avhopp. Men det kan också finnas 
mer positiva avhopp, till exempel att en elev som läser sfi får jobb. 

På grundläggande nivå inom vuxenutbildningen är avhoppen som störst i engelska. Många 
elever som läser engelska på grundläggande nivå studerar på engelska på sitt andra- eller 
tredjespråk, vilket är utmanande. Detta är troligtvis förklaringen den högre andelen F-betyg 
inom samma kurs på Hermods.
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För vuxenutbildningen på gymnasial nivå så är andelen avbrott generellt högre på Hermods än 
i egen regi. Detta har uppmärksammats tidigare och det pågår insatser för att stärka studie- 
och yrkesvägledningen i samband med att elever ansöker om distansundervisning. 

För sfi så är avbrotten hos den upphandlade utbildningen hos Hermods ungefär lika stor som 
hos sfi i kommunens egen regi. Detta pekar på att vägledningen inför distansstudier inom sfi 
har varit framgångsrik. Högst andel avbrott finns inom kurs C där skillnaderna i 
utbildningsbakgrund är stor. I kurs C kan det även spela in att elever har fått jobb eller 
påbörjat andra studier än sfi. 

Så här går vi vidare

 Fortsatt satsning på tydligare studie- och yrkesvägledning inför distansstudier. Enbart 
de elever som bedöms ha förutsättningar att studera på distans ska beviljas 
distansstudier.

 Uppföljning kommer att göras för enskilda kurser där avhoppen varit fler än 
förväntade, både utbildning i egen regi och utbildning via Hermods.

Statistik avhopp sfi

Sfi egen regi Kurs A Kurs B1 Kurs B2 Kurs C123 Kurs D123
Avslutat med godkänt betyg 100% 62% 57% 33% 52%
Avslutat med underkänt betyg 0% 15% 7% 27% 13%
Gjort avbrott 0% 23% 37% 40% 35%

Sfi Hermods Kurs B, C och D
Avslutat med godkänt betyg 44%
Avslutat med underkänt betyg 25%
Gjort avbrott 31%
Statistik avhopp grundläggande nivå
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Grundläggande nivå egen regi Engelska Matematik Svenska som andraspråk
Avslutat med godkänt betyg 71% 88% 75%
Avslutat med underkänt betyg 0% 13% 6%
Gjort avbrott 29% 0% 18%

Grundläggande nivå Hermods Engelska Svenska Svenska som andraspråk
Avslutat med godkänt betyg 67% 100% 100%
Avslutat med underkänt betyg 33% 0% 0%
Gjort avbrott 0% 0% 0%

Det är enbart ett fåtal elever som läst på grundläggande nivå på Hermods under HT21, vilket 
antagligen förklarar skillnaderna i statistiken mellan Hermods och vuxenutbildning i egen regi.

Statistik avhopp gymnasial nivå

Gymnasial nivå egen regi Engelska Matematik Svenska Svenska som andraspråk
Avslutat med godkänt betyg 74% 52% 59% 65%
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Avslutat med underkänt betyg 0% 6% 10% 14%
Gjort avbrott 26% 42% 31% 21%

Gymnasial nivå Hermods Engelska Matematik Svenska Svenska som andraspråk
Avslutat med godkänt betyg 50% 33% 56% 78%
Avslutat med underkänt betyg 5% 11% 3% 6%
Gjort avbrott 45% 56% 41% 17%

6.5 Studie- och yrkesvägledning

Under pandemin har det funnits svårigheter för studie- och yrkesvägledare att bibehålla en 
god elevkontakt. Detta märks särskilt inom sfi. Trots detta har studie- och yrkesvägledningen 
fungerat bra. Personaltätheten har dock varit lägre än planerat under året och behovet finns nu 
att förstärka studie- och yrkesvägledningen för att fullt ut kunna möta elevernas behov av 
vägledning.

Elevernas nöjdhet med studie- och yrkesvägledningen undersöks två gånger årligen genom 
vuxenutbildningens elevenkäter. De senaste resultaten är förhållandevis goda. Andelen elever 
som svarat att de är nöjda eller mycket nöjda med studie- och yrkesvägledningen är över 
förväntan. 

Så går vi vidare

 Vuxenutbildningen kommer att utökas med ytterligare en studie- och yrkesvägledare 
under våren 2022.

Nöjdhet med studie- och 
yrkesvägledningen

Vuxenutbildning gymnasial och 
grundläggande nivå Sfi
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Missnöjd 2% 2%
Varken eller 8% 9%
Nöjd 47% 41%
Mycket nöjd 40% 26%
Vet ej 1% 16%

6.6 Statsbidrag och regionala bidrag

Under 2021 har vuxenutbildningen tagit del av statsbidrag inom förstelärartjänster, regionalt 
yrkesvux samt bidrag inom DUA. Bidraget för regionalt yrkesvux har gällt gemensam 
yrkesutbildning inom GR-regionen. Bidraget för DUA har handlat om samverkan samt 
utveckling av jobbspår.

Särskilda insatser med anledning av pandemin har satts in som riktade åtgärder för att möta 
unga elever som kommer direkt från gymnasieskolan samt använts för att utöka antalet platser 
inom distansutbildningar.

Sammantaget har statsbidragen som vuxenutbildningen tagit emot har använts på ett medvetet 
och ändamålsenligt vis utifrån de förordningar och andra riktlinjer som styr statsbidragen.

Så här går vi vidare

 Under året kommer vuxenutbildningen särskilt att bevaka utlysning av möjliga medel 
för validering. 
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7 Stödenheten

7.1 Stödenhetens professioner

Stödenhetens professioner består av skolpsykologer, skolkuratorer, specialpedagoger, en 
logoped samt en medicinsk ledningsansvarig sjuksköterska. Alla är anställda via stödenheten 
men arbetar ute i elevhälsoteamenen på grundskolan. Vissa medarbetare har övergripande 
arbetsuppgifter eller är riktade mot förskolan.

Stödenhetens styrka är att professionerna visar upp en stor yrkeskunskap. Det är i grunden en 
fördel att professionerna finns samlade i en och samma enhet, eftersom det underlättar för 
kunskapsutbyte, gemensamma diskussioner och rekryteringar av nya medarbetare.

Framöver behöver professionerna mer förebyggande och främjande precis som elevhälsan i 
stort arbeta. Samarbetet mellan skolorna och stödenheten behöver också utvecklas ytterligare, 
framför allt när det gäller samsyn om stödenhetens uppdrag. En fortsatt utmaning för 
stödenheten är att kunna tillhandahålla de resurser som krävs i skolornas elevhälsoarbete. 
Beroende på skolornas storlek och behov kan en profession vara på plats alltifrån ett antal 
gånger per termin till varje vecka. 

Så här går vi vidare

 Under det kommande året bedrivs ett utvecklingsarbete kopplat till särskilt begåvning 
inom stödenheten. Syftet är att stärka förmågan att möta denna grupp av elever som 
ofta hamnar i psykisk ohälsa eller problematisk skolfrånvaro.

 Stödenheten fortsätter satsningen på en hjälpmedelscentral med hjälpmedel som 
underlättar för elever i behov av stöd.

 Närvaroteamet har under senaste läsår 21/22 utökat sin verksamhet till att även 
omfatta F-5 och inte enbart 6-9. Detta fortsätter under nästa läsår. 

7.1 Särskild undervisningsgrupp på Skomakaren

I Skomakaren i Kungälv finns sedan hösten 2021 en särskild undervisningsgrupp för årskurs 
6-9 för bland annat elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Verksamheten är 
nyligen uppstartad och rutiner och arbetssätt är under utveckling.

Bedömningen är att den särskilda undervisningsgruppen varit gynnsam för de flesta av 
eleverna. Eleverna kommer generellt sett till skolan i högre grad samt går framåt i sin 
kunskapsutveckling. Vid samtal och uppföljningar framgår att de trivs bättre och mår bättre. 

Kontakten med vårdnadshavarna är god, men samarbetet med elevernas hemskolor behöver 
stärkas, till exempel när det gäller betygssättning och rapportering av frånvaro. 

Så här går vidare

 Fortsatt kompetensutveckling om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kommer 
att ske för personalgruppen på Skomakaren.
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Sammanfattning

Stiftelsen Skolans samfond för gymnasiet i Kungälvs kommun delar varje år ut 35 000 kronor ur
fonden. Inför läsåret 2022/2023 har två ansökningar inkommit till kommunen. En ansökan kommer
från Trekungagymnasiet som söker bidrag till en gemensam studieresa till Furuboda folkhögskola.
Ansökan avser vt-2022 och omfattar därmed inte tidsperioden för ansökan. Förvaltningen föreslår
därför att ansökan avslås. Den andra ansökan kommer från Mimers Hus gymnasium som söker
bidrag för planerad utbytesverksamhet med Tyskland för elever som läser tyska eller ska praktisera
utomlands. Bidraget ska även användas till att premiera/stödja elever samt till planerade
studiebesök till bland annat Riksdagen och Ullared inom programmen. Mimers Hus gymnasium
ansöker om totalt 40 000 kronor och totalt bidrag att fördela är 35 000 kr. Förvaltningen föreslår
ansökan delvis beviljas och 35 000 kr fördelas till Mimers Hus gymnasium. Förvaltningen föreslår
också att en redovisning av hur bidraget har använts ska skickas in senast den 30 juni 2023.

Juridisk bedömning

Av fondens stadgar och Kommunstyrelsens delegeringssordning punkt B21  Utdelning av
kommunala stipendier och kulturpris framgår att Utskottet för bildning och lärande beslutar om
fördelningen av fondens medel. Av stadgarna för grundskolans samfond framgår att Utskottet för
Bildning och lärande ansvarar för fördelning av medlen.

Förvaltningens bedömning

Bakgrund
Stiftelsen Skolans samfond för gymnasiet i Kungälvs kommun är en sammanslagning av ett flertal
fonder. Varje år delas 35 000 kronor ut ur fonden. Av stadgarna framgår att medel kan ges 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

Utdelning av medel från fonden har tidigare delats ut i samband med studenten till vissa elever som
belöning och uppmuntran för goda studieresultat och god kamratanda. För att medlen skulle gå till
en bredare grupp gymnasieelever och fler ändamål än tidigare beslutade Utskottet för bildning och
lärande 2019-10-16 (§ 136/2019) att ett ansökningsförande skulle införas för gymnasieskolans
samfond. Information om ansökan, sista ansökningsdag och att utdelningen gäller läsåret
2022/2023 finns på kommunens hemsida. Information har även skickats ut per e-post till rektorer på
kommunens gymnasieskola och gymnasiesärskola.
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Bedömning
Inför läsåret 2022/2023 har två ansökningar kommit in till Kungälvs kommun gällande 
gymnasieskolans samfond för sammanlagt 55 000 kronor. Förvaltningen bedömer att 
ansökningarna stämmer överens med stadgarna för fonden. 

Den första ansökan är från Trekungagymnasiet på 15 000 kronor. Trekungagymnasiet söker bidrag 
till en gemensam studieresa till Furuboda folkhögskola. Deras ansökan var dock avsedd för 
VT2022. Ansökan för vt-2022 har redan passerat och förvaltningen föreslår därför att ansökan 
avslås.

Den andra ansökan kommer från Mimers Hus gymnasium på 40 000 kronor. Ansökan avser 
följande tre områden:
 Planerad utbytesverksamhet till Tyskland.
 Premiera/stödja elever i samband med studenten som visat på god kamratanda eller berömvärt 

slit. 
 Bidrag till studiebesök till exempelvis Riksdagen eller Ullared. 

Förvaltningen föreslår att ansökan delvis beviljas, då den ansökta summan på 40 000 kronor 
överstiger det totala summan som går att ansöka, 35 000 kronor.  

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Ansökan från Mimers Hus gymnasium har koppling till mål 1 och 4 i Kommunfullmäktiges 
strategiska mål: Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande och Att alla medborgare ska 
ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kulturliv. En utbytesresa till Tyskland för ett utbyte med 
en skola med jämnåriga ger stor möjlighet att bidra till ökad förståelse för andra delar av världen 
och hur olika kulturer kan skilja sig åt. Att också under resans gång besöka platser av stor historisk 
eller kulturell betydelse bidrar också till detta. Detta går också att applicera på den tredje punkten i 
ansökan som gäller bidrag till studiebesök. Att göra ett studiebesök kan likt en resa till ett annat 
land både bidra till det livslånga lärandet och ge en ökad möjlighet att delta i ett rikt och aktivt 
kulturliv. Att premiera/stödja elever som visat på god kamratanda eller berömvärt slit kan ge dessa 
elever en god förutsättning för livslångt lärande (mål 1) då det kan ses som en bekräftelse att de 
har gjort något rätt vilket de kan ta med sig senare i livet. 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 

Ärendet har koppling till mål 4, God utbildning för alla och då specifikt delmål 4.1 Avgiftsfri- och 
likvärdig grundskole- och gymnasieutbildning av god kvalitet. Genom att dela ut medel till 
studieresor eller premiera/stödja elever ökar möjligheter för alla elever att delta i en komplett 
undervisning och på så sätt ha större möjlighet att fullborda sin grundskoleutbildning. 

 

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Ärendet har ingen koppling till de politiska styrdokumenten.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Genom att dela ut medel till en utbytesresa eller studiebesök ges fler elever möjligheten att 
genomföra en resa och ta del av ett annat språk eller kultur som de annars kanske inte hade haft 
möjligheten att göra. 
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Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Förvaltningen bedömer att ärendet inte har någon direkt påverkan på medarbetare.

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 (KS2011-24556-16) att den årliga utdelningen 
för gymnasieskolans samfond till 35 000 kr.

Förslag till beslut
Mimers Hus Gymnasium beviljas 35 000 kr i bidrag från Stiftelsens Skolans samfond för 
gymnasiet i Kungälvs kommun till utbytesverksamhet med Tyskland, premiera/stödja 
elever i samband med studenten och för studieresor till Riksdagen och Ullared.
Ansökan om bidrag från Stiftelse Skolans samfond för gymnasiet i Kungälvs kommun från 
Trekungagymnasiet avslås.

Dennis Reinhold Amela Filipovic
Sektorchef Verksamhetschef Gymnasieskola

Expedieras till: Carl Egeberg, carl.egeberg@skola.kungalv.se 
Lotta Paues, lise.lott.paues@skola.kungalv.se 

För kännedom till: Timka Cuskic, timka.cuskic@skola.kungalv.se 
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Sammanfattning

Stiftelsen Skolans samfond för grundskolan i Kungälvs kommun delar varje år ut 40 000 kronor ur
fonden. Inför årets utdelning har två ansökningar inkommit till kommunen. En ansökan kommer från
Klöverbacken och Olseröds skola som söker 10 000 kronor i bidrag för att utöka tillgången till
aktuell barn- och ungdomslitteratur för sina elever. Den andra ansökan kommer från
Montessoriskolan Älvkullen som söker 20 000 kronor i bidrag för resa till USA och
utbytesverksamhet med skolan Yonkers Montessori Acedemy, som eleverna haft brevväxling och
videosamtal med.

Förvaltningen föreslår att båda ansökningarna beviljas då de uppfyller ändamålen enligt stadgarna
och inte överstiger den totala summan för fonden. Förvaltningen föreslår också att en redovisning
av hur bidraget har använts ska skickas in senast den 30 juni 2023.

Juridisk bedömning

Av fondens stadgar och Kommunstyrelsens delegeringssordning punkt B21  Utdelning av
kommunala stipendier och kulturpris framgår att Utskottet för bildning och lärande beslutar om
fördelningen av fondens medel. Av stadgarna för grundskolans samfond framgår att Utskottet för
Bildning och lärande ansvarar för fördelning av medlen.

Förvaltningens bedömning

Bakgrund
Stiftelsen Skolans samfond för grundskolan i Kungälvs kommun är en sammanslagning av ett flertal
fonder. Varje år delas 40 000 kronor ut ur fonden. Av stadgarna framgår att medel kan ges 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

Information om ansökan, sista ansökningsdag och att ansökan avser läsåret 2022/2023 har
publicerats på Kungälvs kommuns hemsida. Information har även skickats ut per e-post till
kommunens kommunala grundskolor och fristående grundskolor.

Bedömning
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Inför läsåret 2022/2023 har två ansökningar inkommit till Kungälvs kommun gällande grundskolans 
samfond för totalt 30 000 kronor. Förvaltningen bedömer att ansökningarna stämmer överens med 
fondens stadgar. 

Den första ansökan för 10 000 kronor kommer från Klöverbackens och Olseröds skola som vill öka 
tillgången till aktuell barn-och ungdomslitteratur för eleverna. De saknar flera exempel av samma 
böcker eller bokserier och eleverna inspirerar varandra om de kan läsa samma bok samtidigt med 
diskussioner om den. Därför vill de använda bidraget till att köpa in flera exemplar av populära 
bokserier för att eleverna ska kunna läsa samma bok samtidigt. Förvaltningen bedömer att ansökan 
från Klöverbackens och Olseröds skola bör beviljas.

Den andra ansökan på 20 000 kronor kommer från Montessoriskolan Älvkullen som söker bidrag 
för en resa till USA där eleverna kommer besöka olika relvanta platser kring New York men också 
ska besöka skolan Yonkers Montessori Acedemy, som eleverna har brevväxlat och haft 
videosamtal med. Arbete pågår också med att de amerikanska eleverna ska kunna åka till Kungälv 
för ett besök. Eleverna samlar själva in en del av pengarna med olika typer av försäljning. De får 
också forska om New York för att ha en förkunskap om de platser de ska besöka under resan. 
Eleverna kommer sedan redovisa sitt arbete och resan under skolavslutningen för andra elever och 
vårdnadshavare (över 300 personer). Förvaltningen bedömer att ansökan från Montessoriskolan 
Älvkullen bör beviljas. 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Ansökan från Klöverbackens och Olseröds skola har koppling till mål 1 och 4 i Kommunfullmäktiges 
strategiska mål: Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande och Att alla medborgare ska 
ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kulturliv. Genom att köpa in populära bokserier så fler 
elever kan läsa samtidigt och diskutera ökar möjligheten för eleverna att genom diskussioner om 
böckerna inspirera varandra till vidare lärande och läsande samt ett rikare och aktivare kulturliv.

Ansökan från Montessoriskolan Älvkullen har koppling till mål 4 i Kommunfullmäktiges strategiska 
mål: Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kulturliv. En resa till 
USA för ett besök på skola med jämnåriga ger stor möjlighet att bidra till ökad förståelse för andra 
delar av världen och hur olika kulturer kan skilja sig åt. Att också besöka platser av stor historisk 
eller kulturell betydelse bidrar också till detta.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 

Ärendet har koppling till mål 4, God utbildning för alla och då specifikt delmål 4.1 Avgiftsfri- och 
likvärdig grundskole- och gymnasieutbildning av god kvalitet. Genom att dela ut medel till 
studieresor eller förvärv av material ökar möjligheter för alla elever att delta i en komplett 
undervisning och på så sätt ha större möjlighet att fullborda sin grundskoleutbildning. 

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Ärendet har ingen koppling till de politiska styrdokumenten.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
De medel som delas ut kommer elever kunna ta del av och få genomföra en resa eller läsa böcker 
de annars inte hade haft möjligheten att göra.  

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Förvaltningen bedömer att ärendet inte har någon direkt påverkan på medarbetare. 

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 
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fördela. Kommunfullmäktige beslutade 2013-04-10 (KS2011-24556-16) att den årliga utdelningen 
för grundskolans samfond är 40 000 kr.

Förslag till beslut
Klöverbacken och Olseröds skola beviljas 10 000 kronor i bidrag från Stiftelsen skolans 
samfond för grundskolan i Kungälvs kommun för inköp av aktuell barn- och ungdoms 
litteratur för sina elever. 

Montessoriskolan Älvkullen beviljas 20 000 kronor för studieresa till USA i samband med 
utbytesverksamhet ihop med Yonkers Montessori Acedemy. 

Dennis Reinhold Lars-Gunnar Hermansson
Sektorchef Verksamhetschef grundskola

Expedieras till: rektor@alvkullen.se; johan.gilberth@skola.kungalv.se; 

För kännedom till: timka.cuskic@skola.kungalv.se
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Bidrag till Ung Företagsamhet 2022 (Dnr KS2022/0019-2)
Sammanfattning
En ansökan om bidrag till Ung Företagsamhet med 45 000 kronor för 2022 har inkommit 
till Kungälvs kommun. Ung Företagsamhet är en politiskt obunden och ideell verksamhets 
som utbildar elever i entreprenörskap. Genom Ung Företagsamhet får elever möjlighet att 
utveckla sin initiativförmåga, drivkraft och vilja att omsätta idéer till handling samtidigt som 
det kommunala näringslivsklimatet stärks. Verksamheten föreslår att Ung Företagsamhet 
tilldelas 45 000 kronor i sponsorbidrag för samarbetet med Kungälvs kommun för 2022.

Juridisk bedömning 
Skolan ska arbeta med att främja entreprenörskap. Det framgår av läroplanen för 
grundskolan, fritidshem och gymnasieskolans läroplan. Av gymnasieskolans läroplan (Gy 11) 
framgår bland annat att: ”Skolan ska bidra till att alla elever utvecklar kunskaper och 
förhållningssätt som främjar entreprenörskap, företagande och innovationstänkande vilka 
ökar elevernas möjligheter till framtida sysselsättning, genom företagande eller anställning.”

Av Kommunstyrelsens delegationsordning punkt B15 framgår att Utskottet för bildning och 
lärande har delegation för bidrag till föreningar över 0,6 prisbasbelopp.

Bakgrund

Ung Företagsamhet är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation och är en del av 
den globala organisationen Junior Achievement. Genom organisationen har gymnasieelever 
sedan 1980 utbildats i entreprenörskap genom utbildningen UF-företagande. Sedan 2010 är 
föreningen även verksam i grundskolan. Ung Företagsamhet ger barn och ungdomar 
möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap.

Antalet UF-företagare läsåret 2020/2021 som är folkbokförda i Kungälvs kommun uppgick 
till 131 (167 året innan). Antalet UF-företagare på Mimers Hus gymnasium 2020/2021 var 
101 jämfört med 161 föregående år. 

”Entreprenörskapsprojektet” där lärarna hade en dag i veckan med planerande och utförde 
event samtidigt som de stöttade olika program i deras UF-arbete togs bort förra året och är 
den största anledning till att elevantal och UF-företag minskar. Det har också varit 
utmanande att bedriva UF i Corona-tider där man inte kan träffa och diskutera med 
företagen på samma sätt. 
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Verksamhetens bedömning
Kungälvs kommun har sedan flera år tillbaka bidraget till Ung Företagsamhet. Att elever får
möjlighet att starta företag bidrar till att utveckla deras initiativförmåga, drivkraft och vilja 
att
omsätta idéer till handling. Eleverna får erfarenhet av att arbeta med projekt och för att
genomföra såväl som slutföra uppgifter. Samarbetet mellan elever och näringslivet stärks,
vilket sin tur bidrar till problemlösning i samhället. Verksamheten bedömer därför att Ung
Företagsamhet ska tilldelas 45 000 kronor i föreningsbidrag för samarbetet med Kungälvs
kommun för 2022.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål

Ärendet har koppling till kommunfullmäktiges resultatmål om att ”Fler elever når
gymnasieexamen”. Att unga får omsätta sina idéer till att starta ett företag i verkligheten 
bidrar
till att öka motivationen och ger därmed bättre förutsättningar för fler elever att nå en
gymnasieexamen.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2033
Ärendet har koppling till mål nr 4) ”God utbildning för alla” och delmål 4.4:” Till 2030
väsentligen öka det antal ungdomar och vuxna som har relevanta färdigheter, däribland
tekniska färdigheter och yrkeskunnande, för sysselsättning, anständigt arbete och
entreprenörskap.”. Bidraget ger förutsättning för att fler ungdomar får erfarenhet av olika
branscher och utvecklar ungdomars kompetens att arbeta med entreprenörskap.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Ärendet har ingen direkt koppling till befintliga styrdokument. 
I den nyligen antagna näringslivsstrategin är dock entreprenörskap tydligt utpekat som ett 
fokus för skolan. Ett framgångsrikt nyföretagande skapar också fler arbetstillfällen vilket i 
sin tur bidrar både till lägre arbetslöshet och ett ökat innanförskap 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Enligt Ung Företagsamhets egna studier och en studie av forskaren Karl Wennberg bidrar 
Ung
Företagsamhet till att stärka det lokala näringslivsklimatet. Studierna visar att elever som
bedrivit ett UF-företag i större uträckning startar egna företag, anställer fler personer i sina
företag och har högre omsättning i sina företag. Ur ett barnperspektiv bidrar erfarenheten av 
att starta ett UF-företag positivt till elevens möjligheter att i framtiden starta egen 
verksamhet. Ur ett medborgarperspektiv kan bidraget till Ung Företagsamhet på sikt bidra 
positivt till
kommunens näringslivsklimat och ekonomi.

Ekonomisk bedömning
Förslaget ryms inom befintlig budget. Kungälvs kommun har sedan många år tillbaka 
bidragit
till Ung Företagsamhet. År 2015 antog Ung Företagsamhet en ny finansieringsmodell som
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utgår från att kommunerna i Göteborgsregionen bidrar till Ung Företagsamhet utifrån 
antalet
kommuninvånare mellan 16 och 20 år. Kungälvs kommun har ungefär 2700 
kommuninvånare
mellan 16 och 20 år, vilket innebär att kommunen beräknas bidra med 45 000 kronor per år.

Förslag till beslut
Ung Företagsamhet tilldelas 45 000 kronor i sponsorbidrag för samarbetet med
Kungälvs kommun för 2022.

Dennis Reinhold Amela Filipovic
Sektorchef  Verksamhetschef gymnasiet
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