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Bevis/Anslag 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

 
Organ Kultur- och fritidsberedningen Sammanträdesdatum 2021-05-25 
    
Datum då anslag 
sätts upp 2021-06-24 

Datum då anslag tas 
ner 2021-07-16 

    
Förvaringsplats för 
protokollet Kommunkansliet   
    
    

    
 

 KULTUR- OCH FRITIDSBEREDNINGEN 

 

ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv 
TELEFON 0303-23 80 00 vx 
FAX 0303-132 17  
E-POST kommun@kungalv.se 
HEMSIDA www.kungalv.se  

 

Plats och tid  Stadshuset, plan 3, Bryggan. klockan 15:00-18:00 
 

Beslutande Ingela Rossi (S) Ordförande 
 Jan Tollesson (L) Vice Ordförande 
 Roberth Österman (M)  
 Parker Ayewubo (S)  
 Karl-Johan Bondesson (MP)  
 Rolf Carlsson (SD)  
 Hans Torwald (C)  
 Camilla Haag (S)  
 Fredric Thomasson (KD)  

 
 
Sekreterare 
  Paragraf  21-26 
 Oskar Engdahl  
   

Ordförande 
  

 Ingela Rossi (S)  
   
Justerande   
 Jan Tollesson (L)  

 
 

 
  

Övriga deltagare Miguel Odhner (S) Kommunstyrelsens ordförande § 23 
 Haleh Lindqvist  Kommundirektör § 23 
 Anders Holmensköld (M) § 23  
 Elisabeth Mattsson (L) § 23 
 Dennis Reinhold Sektorchef bildning och lärande § 24 
 Lennart Hallgren RF SISU § 25 
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§ 21/2021 

Val av justerare 
 
 Till justerare föreslås Jan Tollesson (L) 

Beslut 
Till justerare utses Jan Tollesson (L) 

__________ 
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§ 22/2021 

Tillkommande och utgående ärenden 
 
 Inga tillkommande eller utgående ärenden.  

Beslut 
Dagordningen fastställs.  

__________ 
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 § 23/2021 

Dialog - Södra Bohusläns turism 
 

Miguel Odhner (S), kommunstyrelsens ordförande, informerar om kommunens arbete 
tillsammans med Södra Bohusläns turism och bakgrunden till att bolaget skapades. 

 
• Består av 4 kommuner 

o Orust 
o Tjörn 
o Stenungssund 
o Kungälv 

• Icke vinstdrivande 
• Ägs till 100 % av näringslivet genom ekonomisk förening 

 
Anders Holmensköld (M), informerar om hur lägesbilden ser ut i dagsläget.  
Det som informeras om är följande: 
• Företagen lever av turismen, svårighet i dagsläget 
• Rollfördelningen mellan Södra Bohusläns turism och de lokala aktörerna 

 
Miguel Odhner (S), informerar om de indikatorer som används för att kunna följa upp 
verksamheten och säkerställa besöksnäringen.  
• Omvärldsspaning 

o Ca 70 % består av folk från Sverige 
• Professionalisering behövs, för att utveckla företagen och produkten.  

 
Organisationsuppsättning: 
• Lokal nivå 

o Medlemsföretag 
o Kommuner 
o Södra Bohuslänsföretagens ekonomiska förening 
o Södra Bohusläns turism 

• Regional nivå består av turistrådet 
o Turistrådet Västsverige  
o Göteborg & Co 

• Nationell nivå 
o Visit Sweden 

  
Dialog förs kring rollfördelning och hur involverad kommunen ska vara i olika organiseringar, 
för att bedriva sina verksamheter och hur man ska kunna hjälpa till att skapa arbetstillfällen 
genom den turismnäring som bedrivs i kommunen. 
 
Utöver det förs dialog om följande: 
• Infrastruktur 
• Inflytande i Bohusläns turism 
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• Vad kommunen önskar få ut av samarbetet Med Södra Bohuslän 
• Nuvarande avtal går ut vid årsskiftet 

 
Kommunen för i dagsläget dialog med övriga kommuner om eventuellt omtag eller avslut. 
Ytterligare träffar kommer att ske i ärendet.  
 
Haleh Lindqvist, kommundirektör, informera om följande: 
 
Turistfrågor i kommunala verksamheter/organisationer: 

 Kommunen behöver stödja företagarna för att ge dem förutsättningar för att lyckas  
• Komplexiteten av områden, då kommunen behöver beakta alla branscher och 

företagstyper som är förändringsbenägna. 
• Storlek på företag/verksamhet 
• Branschens förändringar utifrån olika faktorer  

 
Miguel Odhner (S) informerar om Turistrådet Västsverige. 
Turistrådet utvecklar och marknadsför Västsverige som destination, det är en samling mellan 
näringsliv och kommun. 
Västsverige ska inte kosta några pengar för kommunerna, västkuststiftelsen står för eventuella 
kostnader. 

 
Haleh Lindqvist, informerar om näringslivsstrategi 
- Har varit ute på remiss 

  
 Beredningen för dialog kring näringslivet i Kungälvs kommun.  

• Beredningens arbete framåt  
 

Beslut 
Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 24/2021 

Dialog - Pandemifrågor, arbetet framåt 
 
 Dennis Reinhold, Sektorchef bildning och lärande, informerar om följande: 
 

- Lånen har gått ner 
- Effekterna av covid-19 går ej ännu se, att läsfrämjande (stoppats) 
- Digital handling för äldre har genomförts dock är det fysiska mötet viktigt 
- Filialer fortsatt stängda 
- Begränsad tillgänglighet på stadsbiblioteket 
- Take away-kassar 

 
LOK-stödet 
Ansökan för perioden är januari – juni, den ska vara inkommen senast 25 augusti 

 
Fler verksamheter söker kultur och föreningsbidrag i stället för LOK-stöd då de inte i grunden 
inriktar sig mot åldersgruppen 7 – 20.  
 
Ekonomi 
- Föreningsavgifter och förekomna böcker  
- Teater, hörsalar och hyresintäkter 
- Kulturskolan termin-avgifter 
- Beviljat statligt medel 
- Skapande skola 

 
Framtiden 
- Planering för stegvis öppnande efter planerade lättnader 1 juni.  
- Fortsatt dilemma då man inte vet säker att lättnaderna kommer att träda i kraft. 

 
Jan Tollesson (L) tar upp frågan om, lärdomar och hur man kan arbeta om det skulle uppstå 
motsvarande, eller liknande situation i framtiden. 

Beslut 
Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 
 

 
 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 25/2021 

Dialog med RF-SISU – pandemifrågor 
 

Lennart Hallgren, idrottskonsulent, på RF-SISU informerar om pandemin och dess påverkan 
på idrotten i Kungälvs kommun.   

 
• Utvecklingen har skett på olika håll, stor oro har funnits över ekonomin i många 

föreningar.  
• Stora föreningar, med anställd personal kan ha stora ekonomiska konsekvenser, möjlighet 

har dock funnits att söka olika stöd.  
• Stor oro att tappa utövare bland 13 - 25 åringar. 
• Stora skillnader mellan lagidrott inomhus kontra utomhus. 
• Utomhusidrotterna generellt har klarat sig bättre, även om de inte fått tävla. 

  
• Sponsorpengar, generellt har all form av sponsring minskat då företagare är lika drabbade 

som föreningar.  
• Minskning på medlemsavgifter har skett gå grund av sämre ekonomi hos familjer 
• Stöttning av RF-SISU har skett lokalt med pengar från västra götalandsregionen 

 
• Digitaliseringen bland föreningarna har utökats och utvecklats bland föreningarna 

 
• Målgruppsfokus är ungdomar 7-25 år, 2021 har digitala utbildningar minskat i avvaktan på 

fysiska träffar. Fokus ligger nu i verksamhet och aktiviteter.  
 

Jan Tollesson (L) ställer frågan om, särskilt stöd till föreningar till föreningar som jobbar med 
funktionshindrade? 

 
Lennart Hallgren; 
- Stort samarbete med Göteborg.  
- Slussar till föreningar.  
- Samarbete med Parasportsförbundet. 
- Jobbar med ledare med utbildningar och kurser för att kunna hantera personer med 

funktionshinder för att kunna ta hand om alla.  
 

Jan Tollesson (L) önskar skicka med till RF-SISU att jobba med utbildningar till att utbilda 
ledare för att kunna ta in och hjälpa funktionshindrade i verksamheterna. 

Beslut 
Informationen antecknas till protokollet.  

__________ 
 
 Expedieras till   

 För kännedom till   
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 § 26/2021 

Arbetsordning 
Kultur- och fritidsberedningen har tagit fram ett förslag på arbetsordning för beredningen. 

 
 Beslutsunderlag 

Arbetsordning daterad 2021-05-25 

Beslut 
Att anta arbetsordningen.  

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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