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Bevis/Anslag 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

 
Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2022-09-01 
    
Datum då anslag 
sätts upp 2022-09-01 

Datum då anslag tas 
ner 2022-09-23 

    
Förvaringsplats för 
protokollet Kommunkansliet   
    

 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

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 2 klockan 17:00-20:10 
  

Beslutande Miguel Odhner (S)  
 Fredrik Gullbrantz (S) Ersätter Erika Sjöblom (S) 
 Mona Haugland (S)  
 Ingela Rossi (S)  
 Ulrica Brogren (S)  
 Pia Gillerstedt (S)  
 Jonas Andersson (S)  
 Billy Kaldermark (S)  
 Mats Frisell (S) Ersätter Nils Carlsson (S) 
 Fredrik Schandorff (S)  
 Birgitta Jähnke (S)  
 Bernt Lundborg (S)  
 Tomas Emanuelsson (S) Ersätter Susanne Jönsson (S) 
 Anders Holmensköld (M)  
 Anna Vedin (M)  
 Thomas Alpner (M) Ordförande 
 Sara Regnell (M)  
 Marcus Adiels (M)  
 Bo Franzon (M)  
 Charlotta Windeman (M)  
 Lennart Jonsson (M) Ersätter Gustav Mueller (M) 
 Monica Haraldsson (M)  
 Robert Syrén (M)  
 Roberth Österman (M) Ersätter Bella Banehag (M) 
 Simon Pasula (M) Ersätter Peter Harrysson (M) 
 Victoria Dahlqvist (SD) Vice ordförande 
 Morgan Carlsson (SD)  
 Rolf Carlsson (SD) Ersätter John Magnusson (SD) 
 Niklas Andersson (SD)  
 Bertil Augustsson (SD)  
 Annica Börstell (SD)  
 Göran Södersved (SD)  
 Martin Högstedt (UP)  
 Ancy Wahlgren (UP)  
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 Leif Hasselgren (UP) Ersätter Ewa Wahlin (UP) 
 Laila Persson (UP)  
 Lars Eriksson (UP) Ersätter Heine Nielsen (-) 
 Elisabeth Mattsson (L)  
 Pierre Rehnlund (L) Ersätter Jan Tollesson (-) 
 Matilda Jansson (L)  
 Thomas Loong (L)  
 Cecilia Olsson (L)  
 Ove Wiktorsson (C)  
 Lena Bjurström (C)  
 Patrik Renström (C)  
 Hans Torwald (C)  
 Gun-Marie Daun (KD)  
 Anne-Christine Engvall (KD)  
 Fredrik Daun (KD)  
 Ilona Waern (KD)  
 Henry Larsson (V) Ersätter Erik Andreasson (V) 
 Kenneth Gustavsson (V)  
 Lottie Lord (MP)  
 Lennart Wennerblom (MP)  

 
Ersättare Björn Hernius (M)  
 Kerstin Petersson (L)  
 Henrik Rudolvsson (L)  
 Johanna Salekärr (KD)  

 
Sekreterare 
  Paragraf 97 
 Oskar Ivarsson Omedelbar justering 
   

Ordförande 
  

 Thomas Alpner (M)  
   
Justerande   
 Gun-Marie Daun (KD)  
   
   
 Anna Vedin (M)  

 
Ej närvarande Knut Nordin (V)  
 Parker Ayewubo (S)  
 Kathrine Månsson (S)  
 Marie-Louise Thor (M)  
 Britta Malmberg (M)  
 Patrik Hedin (UP)  
 Kenneth Frii (C)  
 Anders Johansson (C)  
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 Martin Nestorsson (V)  
 Anders Persson (KD)  
 Mikael Lunneblad (MP)  
 Erik Zinn (MP)  
 Erika Sjöblom (S)  
 Nils Carlsson (S)  
 Gustav Mueller (M)  
 Bella Banehag (M)  
 Peter Harrysson (M)  
 John Magnusson (SD)  
 Ewa Wahlin (UP)  
 Heine Nielsen (-)  
 Jan Tollesson (-)  
 Erik Andreasson (V)  
 Susanne Jönsson (S)  
 Robert Kinhult (-)  
 Helen Byström (S)  
 Lennart Martinsson (S)  
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 § 97/2022 

Hyra och taxa för kommunens kök och matsal(ar) i samband med idrotts- 
eller föreningsevent (Dnr KS2022/1474) 

Sammanfattning 

Föreningslivet i Kungälvs kommun anordnar ett flertal idrottscuper för barn och ungdomar 
som är aktiva inom olika ideella idrottsföreningar. Flera av arrangemangen anordnas över 
helger och det förekommer vid ett flertal tillfällen övernattning och servering av måltider i ett 
antal av kommunens skolor och matsalar. Måltidsleveranser och servicetjänster i kök och 
matsal har anordnats via kommunens måltidsverksamhet utanför ordinarie uppdrag för 
kärnverksamheterna i kommunen. 
 
Föreningar som anordnar idrottscuper för barn och ungdomar önskar lägre kostnader för 
måltider som serveras vid dessa tillfällen. Genom att kunna hyra kök och matsal kan de 
påverka kostnadsbilden för måltider genom egna inköp och föreningarnas ideella 
arbetsinsatser. Övrigt önskemål från föreningarna är också att kunna använda sig av andra 
måltidsleverantörer i kommunens restaurangmatsalar. Beställning och leverans av måltider och 
servicetjänst har kommunens måltidsverksamhet utfört till självkostnadspris. Föreningarna har 
också haft ett antal ideella resurser på plats för servicetjänster vid måltidsserveringar. 
Föreningarna har inte tidigare haft möjlighet att hyra några av kommunens kök utan har 
hänvisats till leverans från måltidsservice eller annan leverantör. Totalkostnad för utförd tjänst 
(måltider, transporter, personal på plats med helgersättning, övrigt) anses från föreningarna 
vara kostsam, även om de enbart är baserade på självkostnadspris. 
 
Medarbetare anställda i kommunens måltidsrestauranger arbetar med måltidsleveranser och 
servicetjänster till kommunens kärnverksamheter. Vid cuper och arrangemang påverkar det 
ordinarie arbetstid och schema. Brist på arbetskraft(vikarier) medför ett pressat läge på 
ordinarie verksamhet vilket påverkar arbetsbelastning, arbetsmiljö och sjukfrånvaro. 
 
Göteborgs Stad har ingen cateringverksamhet av måltider från kommunens 
måltidsverksamheter. De hyr ut vissa av kommunens kök och matsalar i samband med 
idrottsevent för barn och unga. Arrangörerna hänvisas till olika verksamma aktörer som 
levererar catering av måltider till föreningar och arrangörer av idrottscuper och större event. 
Genom att möjliggöra uthyrning av vissa av kommunens kök och matsalar till föreningar med 
ideell verksamhet utifrån Göteborgs Stads modell, får varje arrangör av idrottscuper en större 
valfrihet och påverkan vad gäller upplägg måltider (egen servering, laga mat själva, alternativt 
köpa in måltider från näringslivets aktörer) 
 
Förslaget är att Kungälvs kommun inför möjlighet för föreningar med ideell verksamhet för 
barn och unga att i samband med att föreningen hyr andra lokaler i kommunen för 
idrottsarrangemang samtidigt har möjlighet att kunna hyra anvisat storkök och matsal för 
måltidsservering i egen regi.  
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I samband med att föreningarna får möjlighet att hyra kök och matsal kommer catering av 
måltider ej erbjudas av kommunens måltidsverksamhet (jämför Göteborgs Stads modell för 
måltidsservering i samband med idrottscuper)  
 
Förslag på kök som är tillgängliga för uthyrning i samband med idrottscuper för barn 
och ungdomar: 
 
Anvisad del av Mimers restaurangdelskök (kök som använts av restaurangprogrammet på 
gymnasiet). Uthyrning sker under förutsättning att det inte finns ett restaurangprogram på 
Mimers gymnasieskola. Startas restaurangprogrammet på Mimers gymnasieskola på nytt utgår 
möjlighet till hyra av Mimers restaurangdelskök. 
 
Mimers gymnasieskola storkök och diskrum (större arrangemang) 
Anvisad del av kök Munkegärde skola 
Anvisad del av kök Olseröds skola 
 
Vid eventuellt tillkommande behov av att hyra någon av kommunens övriga storkök eller 
matsalar kan det göras i samråd med ansvarig för område Service. Vissa av kommunen övriga 
storkök eller matsalar kan komma att inkluderas om behov finns i samband med större 
idrottsarrangemang för barn och ungdomar i kommunen. Detta samordnas med beställningar 
av övernattningar i kommunens lokaler eller i samband med hyra av idrottshallarna. Uthyrning 
av storkök och matsalar följer de regler som finns i samband med hyra av kommunens lokaler. 
Fastställd taxa, hyra av storkök gäller vid dessa tillfällen. Städavgift för lokal tillkommer enligt 
separat uppgift vid bokning.  
 
Matsalar: 
Mimers gymnasium  matsal 
Munkegärde skola  matsal 
Olseröd skola   matsal 
Kastellegården skola  matsal 

 
Hyrda lokaler städas enligt anvisad rutin för respektive lokal. Städ av golvyta och andra ytor 
kan i samband med uthyrning behöva utföras av lokalvårdverksamheten eller av extern 
leverantör som har upphandlat uppdrag i kommunen. Städuppgift utförs enligt beskrivning. 
Prisuppgift för städ av lokal och utrymmen lämnas i samband med beställning av matsal eller 
kök.  

 
Förslag till taxenivå 
Hyra och taxor av kök och matsalar avser idrottsarrangemang som anordnas för barn och 
ungdomar av föreningar med ideell verksamhet. Föreningarna har måltidsservering både del av 
dag eller kväll, och heldagar i samband med idrottscuper. Därav två förslag. Två anpassade 
prissättningar medför ökad flexibilitet och anpassning av taxa utifrån lokalens nyttjandegrad. 
Förslag till beslut är att båda förslagen fastställs. 
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Taxa 1: Separata dygnshyror för matsal respektive kök  
Dygnshyra i samband med idrottscuper (pris baserat på servering flertal måltidstillfällen under 
dygnet) Städ av lokal ingår ej i priset. 
 
Pris per dygn hyra av kök 2500 kr 
Pris per dygn hyra av matsal 1500 kr 
 
Taxa 2:  Vid hyra del av dag 
Pris vid arrangemang vid mindre del av dag eller enbart kväll, 300 kr/timme. Städ av lokal 
ingår ej i priset. 

          
Förslag till kommunfullmäktige 

1. Hyra och taxa för kommunens lokaler kök och skolmatsalar antas enligt förslag. 
2. Beslutet gäller from 2022-09-01. 
3. Från och med 1 januari 2024 indexuppräknas hyror och taxor enligt KPI:s 

fastställda 
4. tal 1980 lika med 100 och oktober månad är basmånad (följer beslut för ärende 

KS2022/1170 – 1.Hyra och taxa av kommunens lokaler) 
5. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Hyra och taxa för kommunens kök och matsal(ar) i samband med idrotts- 
eller föreningsevent 
Bilaga Protokollsutdrag - Hyra och taxa för kommunens kök och matsal(ar) i samband med 
idrotts- eller föreningsevent - Kommunstyrelsen 

Beslut 

1. Hyra och taxa för kommunens lokaler kök och skolmatsalar antas enligt förslag. 
2. Beslutet gäller from 2022-09-01. 
3. Från och med 1 januari 2024 indexuppräknas hyror och taxor enligt KPI:s 

fastställda tal 1980 lika med 100 och oktober månad är basmånad (följer beslut för 
ärende KS2022/1170 – 1.Hyror och taxor av kommunens lokaler). 

4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

__________ 
 

Expedieras till: Annelie Thronsen 
 
 


