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§ 14/2019

Val av justerare
Till justerare föreslås Gun-Marie Daun (KD).
Beslut
Till justerare utses Gun-Marie Daun (KD)
__________
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§ 15/2019

Tillkommande och utgående ärenden
Tillkommande:
 Information från sektorn:
o Årssammanställning klagomål
o Prao
 Övriga frågor:
o Programråd
o Fråga från Erik Andreasson (V) om elever inom GR
Utgående:
 Presentation kultur
Beslut
Föredragningslistan fastställs.
__________
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§ 16/2019

Utbildning och information från förvaltningen
Verksamhetspresentation, årskurs 7-9
Verksamhetschef Catharina Bengtsson presenterar och redogör för verksamhetsområde
grundskola årskurs 7-9:
 Munkegärdeskolan, Thorildskolan (även grundsärskola åk 7-9), Ytterbyskolan
 Elevantal, områden och profileringar
Elevhälsan
Verksamhetschef Catharina Bengtsson presenterar elevhälsan och verksamhetens organisation:
 Elevhälsa (grundskola och gymnasium)– stödenheten.
o Ansvar delvis centralt och delvis hos rektor.
o Elever och personal.
o Vissa funktioner lagstadgade – Tillgång till kuratorer, psykologkompetens,
specialpedagoger, skolsköterska och skolläkare. Full bemanning på alla
kompetenser som det ser ut idag.
 Förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter. Skapa miljöer som främjar lärande
utveckling och hälsa.
 Kungälv: psykologer, kuratorer, specialpedagoger, skolsköterskor, medicinskt ansvarig
sjuksköterska (MLA), mobilt team och landningsbanan.
 Familjehuset Klippan – Socialtjänst, skola, vårdcentral.
Klagomål och kränkningsärenden
Sektorchef Dennis Reinhold och verksamhetsutvecklare Johanna Embretsén presenterar
anvisningar för kränkande behandling, diskriminering och trakasserier.
 Ärendegång
 Statistik – Antal anmälningar och kategorier av ärenden.
 Antal inkomna klagomål/synpunkter 2018
 Kategorisering av klagomål/synpunkter
 Klagomål/synpunkter per enhet
Lokaler
Johan von Brömsen, verksamhetsutvecklare lokaler, redogör för statusen kring lokaler:
 Befolkningsprognos – Beräknad ökning av antal, utblick för antal nyfödda och
förskolebarn, grundskola och gymnasium.
 Programområden – Marstrand, Kärna, Kungälvs stad, Kode.
 Vad är på gång? – Kareby: ny förskola och skolkök. Sandbacka: anpassning av kök och
matsal. Fridhems förskola: rivas och byggas nytt. Diseröds förskola: ny byggnad. Kärna
förskola: organisering och samarbeten för utökning. Nordtags förskola: arbete enligt
koncept.
 Strategiskt arbete framåt – Skola 500 i planeringsstadiet för Nord ost och eller Kode.
Lokalbehovsanalys och lokalrevision pågår, klar i april. Utredning av
nyttjandeeffektivitet av sektorns lokaler i vår. Organisaering av
barngrupper/avdelningar och klasser. Utifrån lokalbehovsanalys och
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lokalförsörjningsplan kan strategier förtydligas. Kartläggning av utomhusmiljöer/friyta
ska genomföras.
Förbättringspunkter: Extra byggrätt vid nybyggnation för att säkerställa byggtoppar i
lokalbehovscykler. Tydliga specifikationer så tidigt som möjligt för ny och
ombyggnationer in i tidiga planeringsfaser.

Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
__________
Expedieras till
För kännedom till
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§ 17/2019

Information från sektorchefen - sektor bildning och lärande
Prao
Verksamhetsutvecklare Nina Silfverblad informerar om arbetet kring praktik för
högstadieelever:
 Obligatorisk praktik i årskurs 8 och 9
 Beslut prao i Kungälv: totalt 5 dagar per elev/år
 Organisation: Förvaltning, rektor, studie- och yrkesvägledare/mentor
 Åk 9 har sin praktik kunder hösten 2019, Åk 8 under våren 2018
 Utmaningar framöver: Samordning av platser, samordning med näringslivet, skolans
roll i att förbereda elever för framtida studie- och yrkesval.
Skolinspektionen
 Tillsyn 2019
o Regelbunden tillsyn– Skolinspektionen bedömer om den granskade
verksamheten uppfyller de regler som gäller (skollagen, förordningar och
läroplaner) - Kastellegårdsskolan, Ytterbyskolan, Mimers hus (Hugin och
Munin).
o Nytt 2019: Regelbunden kvalitetsgranskning – Munkegärdeskolan (7-9).
 Regelbunden tillsyn - Beslut efter tillsyn beskriver de områden där skolan inte lever
upp till kraven. Kan leda till ingripningar.
 Regelbunden kvalitetsgranskning – Syftar till att bidra till att lyfta undervisningens
kvalitet i svensk skola. Ge en nyanserad bild kopplad till skolorna. Lyfter även
välfungerande inslag. Tre grader av slutbedömning av uppfyllandegrad: Hög, flera
delar, samt låg. Endast slutbedömningen ”hög” som inte ger rekommendationer för
förbättring.
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
__________
Expedieras till
För kännedom till
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§ 18/2019

Ekonomi och uppföljning
Sektorchef Dennis Reinhold redogör för ekonomi och uppföljning:
Verksamhetsberättelse
 Ekonomi – Nettokostnad per verksamhet, avvikelser.
 Målbedömning – kommunfullmäktiges strategiska mål och sektormål/portföljmål
 Personal och sjukfrånvaro – Antal barnskötare, förskolelärare, grundskolelärare,
gymnasielärare samt sjukfrånvaro per kategori.
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
__________
Expedieras till
För kännedom till
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§ 19/2019

Information från sektorchefen - sektor samhälle och utveckling
Verksamhetschef Andreas Sjunnesson och fritidskonsulent Katarina Vallström informerar:
Allmän info
 Utebadet
 Sparrås
 Is i två veckor till på Skarpe Nord, omställning till konstgräs och iordningsställande av
badplatser.
 Genomgång driftavtal Lunnevi, utebad.
Bidrag och anläggningar
 LOK-stöd – stöd för barn- och ungdomsverksamhet
 Lokal- och anläggningsstöd – Beslut (ks2018/0227) om nertrappning för fem stycken
föreningar.
 Reklam- och marknadsbidrag – Stöd för idrottsliga insatser
 Studieförbund
 Kultur- och fritidsfrämjande verksamhet




Sociala bidrag – samhällskontrakt 202
Status på samhällskontrakt – på gång med nya föreningar och organisationer
30 föreningar som sökt

Sparråshallen
 Status på skada i Sparråshallen
 Skadeutredning – platta, pålar, väggar och grundvatten
 Försäkringsärende
 Riskbedömningsmöte
 Tidsplan
 Föreningslivet och bokningar. Möte med föreningarna och åtgärder.
 Frivillighetsprincipen: Dialog och förfrågan till föreningar om att släppa tider/block till
förfogande. Har inte gett resultat i önskad utsträckning.
 Hur går vi vidare? Förvaltningen presenterar en möjlig lösning som berör de tre största
föreningarna sett till antalet bokningar, för att påverkan på småföreningarna inte ska bli
oproportionerligt stor:
IBK Kungälv och Gymnastikföreningen Kungälvsgymnasterna lämnar lämpligt antal
block tillförfogande till Kungälvs Handbollsklubb. Dessutom rekommenderar
förvaltningen att föreningarna förlägger seniorverksamhet till kvällstid efter klockan
19:30, för att skapa bättre möjligheter för barn- och ungdomsverksamheterna.
Utskottets ledamöter för dialog med förvaltningen och ger sitt fulla stöd till
förvaltningen att gå vidare med lösningen och kommunicera detta till berörda
föreningar.
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Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
__________
Expedieras till
För kännedom till
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§ 20/2019

Idéburet Offentligt partnerskap - Solrosen (Dnr KS2018/1703)
Syftet med IOP är att skapa ett långsiktigt socialt hållbart Kungälv genom att stärka samverkan
mellan kommunen och den idéburna sektorn. Syftet är också att skapa förutsättningar för
långsiktig samverkan och öka dialogen mellan parterna.
Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap (IOP) antogs av kommunstyrelsen 2017-06-21,
KS2017/0307
Solrosen är en träffpunkt för kvinnor och deras barn på Nordmarkens fritidsgård i Kungälv.
Verksamheten är ett integrationsarbete med fokus på hälsofrämjande och drivs av
Medborgarskolan Region Väst. Prioriterat är att bryta isolering, skapa meningsfulla
sammanhang och öka delaktigheten i samhället. Verksamheten utgår från deltagarnas i egna
behov och önskemål.
Under tidsperioden 2019-01-10 t.o.m. 2020-12-31 erhåller Medborgarskolan Region Väst och
Solrosen ett verksamhetsstöd på 85 tkr. Medlen finansieras via den budget som finns vid rådet
för folkhälsa och social hållbar utveckling i Kungälvs kommun.
Förslag till beslut:
1. 85 000 kronor per år tilldelas Medborgarskolan Region Väst inom ramen för
Idéburet Offentligt partnerskap (IOP) under åren 2019 och 2020.
2. Medlen tas från Folkhälsas budget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Idéburet Offentligt partnerskap - Solrosen 2018-11-12
Bilaga KS2018-1703-1 Stadgar regionala Väst 2010 745798_1_1 2018-11-12
Bilaga KS2018-1703-3 Protokollsutdrag - Folkhälsorådet - 5 december 2018 755425_1_1
2018-11-12
Bilaga KS2018-1703-4 IoP Solrosen 765974_1_1 2018-11-12
Beslut
1. 85 000 kronor per år tilldelas Medborgarskolan Region Väst inom ramen för
Idéburet Offentligt partnerskap (IOP) under åren 2019 och 2020.
2. Medlen tas från Folkhälsas budget.
__________
Expedieras till:

Johan Sjöholm, Utvecklingsledare, Folkhälsa
Lena Arnfelt, sektorchef, Trygghet och stöd
Katarina Vallström, Fritidskonsulent, Fritid

För kännedom till:

Andreas Sjunnesson, Verksamhetschef, Fastighet
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§ 21/2019

Marknadsbidrag Kungälvs bangolfklubb (Dnr KS2018/2053)
Syftet med marknadsbidraget är att stödja de idrottsliga insatserna som ger Kungälvs kommun
ett reklam- och marknadsvärde i Göteborgsregionen och i Sverige.
Insatserna kan vara idrottsliga framgångar, både som lag och som individuell utövare.
Sedan 2018 kan även idrottsarrangemang, tävlingar och cuper som får genomslag i regionen
eller nationellt få bidrag.
Grundbeloppet fastställs årligen i förhållande till ekonomiskt utrymme i kommunens budget.
2019 är grundbeloppet 30 000 kronor.
Kungälvs Bangolfklubb har ansökt om reklam- och marknadsbidrag för sina idrottsliga resultat
under 2018.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Marknadsbidrag Kungälvs bangolfklubb 2019-01-09
Beslut
Kungälv Bangolfklubb erhåller 60 000kr i marknadsbidrag för 2018.
__________
Expedieras till:

Katarina Vallström
Andreas Sjunnesson

För kännedom till:

Kungälvs Bangolfklubb
Anders Holm
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§ 22/2019

Lokal- och anläggningsstöd med utbetalning 2019 (för 2017) (Dnr
KS2018/0700)
Kungälvs kommun fördelar årligen lokal- och anläggningsstöd till föreningar med barn och
ungdomsverksamhet. Kostnaderna som föreningarna visar, är från 2017 och ansökningarna
skall vara kommunen tillhanda senast 31 oktober. Stödet betalas ut efter beslut i februari 2019.
Totalt har 21 föreningar sökt stöd för 2019. Dessa föreningar har sökt bidrag för 2 204 803 kr
och av dessa är 1 963 967 kronor ”godkända” belopp. Kostnader som inte blivit godkända är
exempelvis lön till simlärare och vaktmästare.
Sedan länge finns det några föreningar som har fått en fast summa i bidrag, oavsett kostnader.
Dessa avtal och överenskommelser har sagts upp (KS2018/0227) och de fasta bidragen/
summorna fasas ut så att dessa föreningars bidrag från utbetalning år 2021 beräknas på samma
sätt som övriga föreningar i kommunen. Vid utbetalning år 2019 erhåller dessa
föreningar 80 % av den fasta summan och vid utbetalningen år 2020 erhåller dessa föreningar
65 % av den fasta summan.
Från och med utbetalningen år 2021 beräknas bidraget på senaste årets kostnader och
föreningen kan få bidrag för max 70 % av de faktiska kostnaderna och är likvärdig övriga
föreningar.
De fem föreningarna som tidigare erhållit en fast summa bidrag erhåller 2019 80 % av tidigare
bidrag och övriga 16 sökande föreningar erhåller 53 % av godkänt sökt belopp.
Totalt fördelas 1 396 588 kronor av budgeterade 1 400 000 kronor (rest 3 412 kronor).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Lokal- och anläggningsstöd med utbetalning 2019 (för 2017) 2018-11-12
Beslut
1. Totalt fördelas 1 400 000 kronor i lokal- och anläggningsstöd till föreningar.
2. Enligt tidigare antaget beslut (KS2018/0227) får fem föreningar 80 % av tidigare
stöd.
3. Övriga föreningar får 53 % av godkänt redovisat belopp.
__________
Expedieras till:

Andreas Sjunnesson
Anders Holm
Katarina Vallström

För kännedom till:
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§ 23/2019

Bidrag till studieförbunden med utbetalning 2019 (Dnr KS2018/1890)
Kungälvs kommun har fastställt bidragsregler som gäller vid fördelning av bidrag till
studieförbunden med verksamhet i Kungälvs kommun. Ansvaret för hanteringen av dessa
bidrag faller under Fritids ansvarsområde.
Västra Götalands Bildningsförbund (VGB) beslutade i juni 2017 att utarbeta en ny
rekommendation för beräkning av kommunala anslag till de lokala
studieförbundsavdelningarna i Västra Götaland. Den 13 september 2018 beslutade VGBs
styrelse om oförändrad rekommendation för 2019. Styrelsen ser stora fördelar såväl för
kommunerna som för studieförbunden att det kommunala bidragssystemet i så stor
utsträckning som möjlighet harmonierar med det statliga.
Budget: 1 270 000kr
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bidrag till studieförbunden med utbetalning 2019 2019-01-14
Bilaga Kommunbidragsverktyg 2019 2019-01-14
Beslut
Fördelning av bidrag till studieförbunden 2019, i enighet med upprättad
sammanställning, betalas ut till studieförbunden den 28 februari 2019.
__________
Expedieras till:

Katarina Vallström
Andreas Sjunnesson

För kännedom till:

Anders Holm
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§ 24/2019

Bidrag 2019 till SISU Västra Götalands Idrottsförbund SISU
Idrottsutbildarna (Dnr KS2019/0091)
Västra Götalands Idrottsförbund är distriktets stödorganisation för idrottsrörelsen.
SISU Idrottsutbildarna är idrottens utbildningsorganisation.
Deras verksamhetsidé är att bedriva idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas
under hela livet.
Deras värdegrund är Glädje och gemenskap – Demokrati och delaktighet – Allas rätt att vara
med – Rent spel
Deras lokala idrotts- och utbildningskonsulenters uppgift är att organisera och
genomföra det folkbildningsarbete som genomförs i samverkan med idrottsföreningarna. De
ger också stöd i frågor som rör statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd), Idrottslyft,
anläggningar, skatter och idrottsjuridik, IdrottOnline, doping etc.
Vi samverkar med kommuner, Västra Götalandsregionen, universitet/högskolor och
näringsliv, tillsammans skapar vi förutsättningar för att fler kan idrotta och få ett livslångt
intresse för idrott.
Kungälvs kommuns föreningar och tjänstemän har tät kontakt och bra samarbete med
idrottskonsulent Richard Cander.
Förslag till beslut:
1. Totalt 230 000 kronor betalas ut till VG Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna
för verksamhetsåret 2019.
180 000 kronor ryms inom Fritids budget och 50 000 kronor kommer från
Folkhälsa.
2. Kontinuerliga möten hålls under året med Idrottskonsultent från VG
Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna för att stämma av vilka projekt/arbeten
som fortlöper med kommunens föreningar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bidrag 2019 till SISU Västra Götalands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna
2019-01-15
Beslut
1. Totalt 230 000 kronor betalas ut till VG Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna
för verksamhetsåret 2019.
180 000 kronor ryms inom Fritids budget och 50 000 kronor kommer från
Folkhälsa.
2. Kontinuerliga möten hålls under året med Idrottskonsultent från VG
Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna för att stämma av vilka projekt/arbeten
som fortlöper med kommunens föreningar.
__________
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Expedieras till:

Katarina Vallström
Andreas Sjunnesson
Johan Sjöholm

För kännedom till:

Västra Götalands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna
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§ 25/2019

Stöd till sociala föreningar 2019 - Aktiva Länken Kungälv Ale (Dnr
KS2018/1848)
Ekonomiskt stöd kan beviljas till förening som i sin verksamhet vänder sig till någon av
Socialtjänstens målgrupper och som har aktiviteter som förstärker och/eller är ett komplement
till socialtjänstens verksamheter. Insatserna kan vara förebyggande, stödjande eller
stimulerande för målgruppen. Föreningen skall samverka med socialtjänsten och ha lokal
verksamhet i Kungälv eller på annat sätt anknyta till kommunen.
Föreningsbidragen fördelas från Trygghet och Stöds budget där ca 1 mkr/år är avsatta
för ändamålet.
Aktiva Länken ansöker om 250 000 kr i föreningsbidrag 2019.
Förslag till beslut:
Aktiva Länken Kungälv Ale beviljas 100 000kr i stöd för verksamheten 2019, för att
fortsatt bedriva social verksamhet och hjälpa drogmissbrukare till ett fungerande liv i
samhället.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Stöd till sociala föreningar 2019 - Aktiva Länken Kungälv Ale 2019-02-06
Beslut
Aktiva Länken Kungälv Ale beviljas 100 000kr i stöd för verksamheten 2019, för att
fortsatt bedriva social verksamhet och hjälpa drogmissbrukare till ett fungerande liv i
samhället.
__________
Expedieras till:

Lena Arnfelt
Katarina Vallström
Johan Sjöholm

För kännedom till:

Justeras sign
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LÄRANDE

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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§ 26/2019

Stöd till sociala föreningar 2019 - Equmeniakyrkan 2019 (Dnr
KS2019/0041)
Ekonomiskt stöd kan beviljas till förening som i sin verksamhet vänder sig till någon av
socialtjänstens målgrupper och som har aktiviteter som förstärker och/eller är ett komplement
till socialtjänstens verksamheter. Insatserna kan vara förebyggande, stödjande eller
stimulerande för målgruppen. Föreningen skall samverka med socialtjänsten och ha
lokalverksamhet i Kungälv eller på annat sätt anknyta till kommunen. Föreningsbidragen
fördelas från Trygghet och Stöds budget där ca 1 mkr/år är avsatta för ändamålet.
Equmeniakyrkan vill värna om alla människors lika värde. De vill vara en god och stödjande
gemenskap för ung och gammal i livets alla skeden och en öppen och välkomnande mötesplats
som främjar integration. Församlingens vision är ”Vi vill vara en kyrka för hela livet, där mötet
med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen”.
Till Mötesplatsen välkomnar de alla människor oavsett religiös tillhörighet. De är en del av
samhällskontraktet i Kungälv.
Equmeniakyrkan Kungälv ansöker om 240 000 kr i föreningsbidrag 2019.
Förslag till beslut:
Equmeniakyrkan Kungälv kronor erhåller 50 000 kronor i ekonomiskt stöd för verksamheten
2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Stöd till sociala föreningar 2019 - Equmeniakyrkan 2019 2019-02-06
Beslut
Equmeniakyrkan Kungälv erhåller 50 000 kronor i ekonomiskt stöd till förening för
verksamhetsåret 2019.
__________
Expedieras till:

Lena Arnfelt
Katarina Vallström

För kännedom till:
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§ 27/2019

Stöd till sociala föreningar 2019 - HSO Kungälv (Dnr KS2019/0058)
Ekonomiskt stöd kan beviljas till förening som i sin verksamhet vänder sig till någon av
socialtjänstens målgrupper och som har aktiviteter som förstärker och/eller är ett komplement
till socialtjänstens verksamheter. Insatserna kan vara förebyggande, stödjande eller
stimulerande för målgruppen. Föreningen skall samverka med socialtjänsten och ha lokal
verksamhet i Kungälv eller på annat sätt anknyta till kommunen.
HSO är en paraplyorganisation för femton stycken funktionshinderföreningar i Kungälv.
HSO (Handikappförbundens samarbetsorgan Kungälv) ansöker om 65 000 kr i
föreningsbidrag inför 2018.
Förslag till beslut:
1. HSO beviljas 55 000 kronor i ekonomiskt stöd till sociala föreningar för verksamhetsåret
2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Stöd till sociala föreningar 2019 - HSO Kungälv 2019-02-06
Beslut
HSO beviljas 55 000 kronor i ekonomiskt stöd till sociala föreningar för
verksamhetsåret 2019.
__________
Expedieras till:

Lena Arnfelt
Katarina Vallström

För kännedom till:
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§ 28/2019

Stöd till sociala föreningar 2019 - Brottsofferjouren (Dnr KS2019/0059)
Ekonomiskt stöd kan beviljas till förening som i sin verksamhet vänder sig till någon av
socialtjänstens målgrupper och som har aktiviteter som förstärker och/eller är ett komplement
till socialtjänstens verksamheter. Insatserna kan vara förebyggande, stödjande eller
stimulerande för målgruppen. Föreningen skall samverka med socialtjänsten och ha
lokalverksamhet i Kungälv eller på annat sätt anknyta till kommunen. Föreningsbidragen
fördelas från Trygghet och Stöds budget där ca 1 mkr/år är avsatta för ändamålet.
Brottsofferjouren i Kungälv – Stenungsund – Orust – Tjörn är en ideell förening som erbjuder
stöd, vägledning och information till människor som blivit utsatt för brott. Även brottsoffrets
anhöriga kan får stöd och vägledning.
Brottsofferjouren har ansökt om 45 000 kronor i stöd för sin verksamhet under 2019.
Förslag till beslut:
Brottsofferjouren beviljas 35 000 kronor i ekonomiskt stöd för verksamheten 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Stöd till sociala föreningar 2019 - Brottsofferjouren 2019-02-06
Beslut
Brottsofferjouren beviljas 35 000 kronor i ekonomiskt stöd för verksamhetsåret 2019.
__________
Expedieras till:

Lena Arnfelt
Johan Sjöholm
Katarina Vallström

För kännedom till:
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§ 29/2019

Stöd till sociala föreningar 2019 - FC Komarken (Dnr KS2019/0077)
Ekonomiskt stöd kan beviljas till förening som i sin verksamhet vänder sig till någon av
socialtjänstens målgrupper och som har aktiviteter som förstärker och/eller är ett komplement
till socialtjänstens verksamheter. Insatserna kan vara förebyggande, stödjande eller
stimulerande för målgruppen. Föreningen skall samverka med socialtjänsten och ha
lokalverksamhet i Kungälv eller på annat sätt anknyta till kommunen. Föreningsbidragen
fördelas från Trygghet och Stöds budget där ca 1 mkr/år är avsatta för ändamålet.
FC Komarken har för verksamhetsåret 2019 ansökt om 135 000 kronor.
Förslag till beslut:
1. FC Komarken erhåller 50 000 kronor för att utvecklas verksamheten med
föreningens C-lag enligt ansökan.
2. FC Komarken ges i uppdrag att inkomma med ett förtydligande hur C-laget skall
verka för ökad integration för unga nyanlända.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Stöd till sociala föreningar 2019 - FC Komarken 2019-02-05
Beslut
1. FC Komarken erhåller 50 000 kronor för att utvecklas verksamheten med
föreningens C-lag enligt ansökan.
2. FC Komarken ges i uppdrag att inkomma med ett förtydligande hur C-laget skall
verka för ökad integration för unga nyanlända.
__________
Expedieras till:

Lena Arnfelt
Johan Sjöhlm

För kännedom till:

Katarina Vallström
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§ 30/2019

Stöd till sociala föreningar 2019 - Kamratföreningen Länken (Dnr
KS2019/0081)
Ekonomiskt stöd kan beviljas till förening som i sin verksamhet vänder sig till någon av
socialtjänstens målgrupper och som har aktiviteter som förstärker och/eller är ett komplement
till socialtjänstens verksamheter. Insatserna kan vara förebyggande, stödjande eller
stimulerande för målgruppen. Föreningen skall samverka med socialtjänsten och ha
lokalverksamhet i Kungälv eller på annat sätt anknyta till kommunen. Föreningsbidragen
fördelas från Trygghet och Stöds budget där ca 1 mkr/år är avsatta för ändamålet.
Länken hyr och brukar lokal som Bokab i dagsläget äger.
Förvaltningen har fortsatt dialog med Bokab kring hur ersättning för hyra skall lösas
långsiktigt.
Kamratföreningen Länken ansöker om 115 000 kr i föreningsbidrag 2019.
Förslag till beslut:
Kamratföreningen Länken beviljas 40 000 kronor i ekonomiskt stöd för verksamheten 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Stöd till sociala föreningar 2019 – Kamratföreningen Länken
Beslut
Kamratföreningen Länken beviljas 40 000 kronor i ekonomiskt stöd för 2019 års
verksamhet.
__________
Expedieras till:
För kännedom till:

Lena Arnfelt
Johan Sjöholm
Katarina Vallström
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§ 31/2019

Loggbok - utskottet för bildning och lärande 2019-02-27
Avslutade ärenden:
 Kränkningar synpunkter
Följande punkter läggs till i loggboken:
 Riktlinjer bidrag
 Föreningar och bidrag – Uppföljning kriterier
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
__________
Expedieras till
För kännedom till
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§ 31/2019

Övriga frågor


Anna Vedin (M) och Gun-Marie Daun (KD) rapporterar från programråd på
handelsprogrammet:
o Representanter från näringslivet på plats – Önskemål om återkommande elever
för att kunna investera i eleverna för framtiden.
o Lärlingsplatser



Erik Andreasson (V) ställer fråga om uppföljning och insyn i skolgång för de elever
från Kungälv som går i skola i annan GR-kommun. Sektorchef Dennis Reinhold
svarar att det är kommunen där eleven går i skolan som har rapporteringsskyldighet till
hemkommunen Kungälv.

Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
__________
Expedieras till
För kännedom till

Justeras sign
UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH
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