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§ 190/2020

Val av justerare
Till justerare föreslås Gun-Marie Daun (KD) för paragraf 190-193 samt 195-213.
För § 194 föreslås William Hult (S) till justerare.
Beslut
För paragraf 190-193 samt 195-213 utses Gun-Marie Daun (KD) till justerare.
För paragraf 194 utses William Hult (S) till justerare.
__________
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§ 191/2020

Tillkommande och utgående ärenden
Inga tillkommande eller utgående ärenden.
Beslut
Föredragningslistan fastställs.
__________
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§ 192/2020

Information från sektorchef - sektor samhälle och utveckling
Anders Holm, sektorchef, har på förhand skickat ut skriftlig information till utskottet.
Punkter som informeras om:
• Personalläget
• Ekonomi
• Utesimbadet
• Covid-19
• Status på byggnader
• Arbete med föreningar
• Idrottsanläggningar/hallar
Beslut
Informationen antecknas till protokollet
__________
Expedieras till
För kännedom till
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§ 193/2020

Styrdokument - riktlinjer för föreningsstöd (DnrKS2020/0674-2)
Syftet med styrdokumentet är att bidrag till att kommunen har en ändamålsenlig och säker
hantering av föreningsstöd.
Målsättningen med styrdokumentet är att skapa tydlighet avseende vilket föreningsstöd som
kan sökas och fastställa tydliga villkor och kriterier för bedömning. Därmed bör även
beslutsgången förenklas.
I riktlinjerna förtydligas vilka föreningar som är berättigade till stöd och vilka stöd som kan
sökas samt hur kommunen hanterar ansökningarna.
Förvaltningen föreslår att riktlinjer för föreningsstöd antas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Riktlinjer för föreningsstöd
Riktlinjer för föreningsstöd
Bilaga Bidragsåret nya riktlinjerna

Förslag till kommunstyrelsen
1. Riktlinjer för föreningsstöd antas och börjar gälla från och med 2021-01-01
2. Beslutet ersätter tidigare riktlinjer ”Riktlinjer för stöd till fritidsföreningar med
barn- och ungdomsverksamhet”, KS2017/1980
3. Beslutet ersätter tidigare riktlinjer ”Föreningsbidrag till förening och
organisation inom socialtjänstens verksamhet, samt de som stödjer arbetet
kring social hållbarhet”, KS2019/2068.
__________
Erik Andreasson (V) avstår från att delta i beslut.
Expedieras till

Katarina Vallström
Lena Johansson

För kännedom till

Anders Holm
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§ 194/2020

Marknadsbidrag Marstrands segelsällskap 2020 (Dnr KS2020/1723)
Syftet med marknadsbidraget är att stödja de idrottsliga insatser som ger Kungälvs kommun
ett marknadsvärde i Göteborgsregionen och i Sverige. Insatserna kan vara idrottsliga
framgångar, både lag som individuella utövare. Även idrottsarrangemang, tävlingar och cuper
som får genomslag i regionen eller i Sverige kan få bidraget.
Grundbeloppet fastställs årligen i förhållande till ekonomiskt utrymme i kommunens budget.
2020 är grundbeloppet 20 000 kronor.
2020 har förvaltningen 360 000 kronor i avsatt budget för marknadsföring.
Marstrands segelsällskap har ansökt om marknadsbidrag 2020 för sitt arrangemang Mästarnas
mästare.
Förvaltningens förslag till beslut är att Marstrands segelsällskap erhåller 40 000 kronor i
marknadsbidrag för 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Marknadsbidrag Marstrands segelsällskap 2020
Beslut
Marstrands segelsällskap erhåller 40 000 kronor i marknadsbidrag för 2020.
__________
Anna Vedin (M) deltar ej i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
Expedieras till:

Katarina Vallström
Marstrand segelsällskap

För kännedom till:

Anders Holm
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§ 195/2020

Samverkan Medborgarskolan Aktivitetshus Nordmannatorget (Dnr
KS2020/1060)
Tillsammans med Medborgarskolan har Kungälvs kommun haft en långsiktig samverkan kring
främjande insatser mot olika målgrupper vid Nordmarkens fritidsgård. I dialog med boende
och olika aktörer i området har visionen kring ett Aktivitetshus formulerats. År 2021 avsätts
förslagsvis pilotmedel via kommunens folkhälsobudget för att utveckla nya arbetssätt som vid
Aktivitetshuset. Föreslagen satsning överensstämmer med de satsningar som görs utifrån
Trygga Ungdomsmiljöer samt hälsofrämjande och förebyggande enheten i Kungälvs kommun.
Förslag till beslut:
1. Under tidsperioden erhåller 2021-01-01 t.o.m. 2021-12-31 erhåller
Medborgarskolan ett pilotstöd från Kungälvs kommun på 180 tkr.
2. Utvecklingsledare folkhälsa, Kungälvs kommun ansvarar för uppföljningsmöten
kontinuerligt.
Under sammanträdet
Förvaltningen ber om att få ta bort första ”erhålla” i förslag i beslut på grund av felskrivning.
Därmed blir nya lydelsen för förslag till beslut:
1. Under tidsperioden 2021-01-01 t.o.m. 2021-12-31 erhåller Medborgarskolan ett
pilotstöd från Kungälvs kommun på 180 tkr.
2. Utvecklingsledare folkhälsa, Kungälvs kommun ansvarar för uppföljningsmöten
kontinuerligt.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Samverkan Medborgarskolan Aktivitetshus Nordmannatorget
Bilaga Pilotprojekt Aktivitetshus Medborgarskolan 2021
Bilaga Protokollsutdrag - Utskottet för Bildning och lärande - 16 september 2020
Beslut
1. Under tidsperioden 2021-01-01 t.o.m. 2021-12-31 erhåller Medborgaskolan
ett pilotstöd från Kungälvs kommun på 180 tkr.
2. Utvecklingsledare Folkhälsa, Kungälvs kommun ansvarar för
uppföljningsmöten kontinuerligt.
__________
Expedieras till:

Johan Sjöholm

För kännedom till:

Lena Arnfelt
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§ 196/2020

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap: Vuxen på stan
2021-2022 (Dnr KS2020/1539)
Syftet med idéburna offentliga partnerskap (IOP) är att skapa ett långsiktigt socialt hållbart
Kungälv genom att stärka samverkan mellan kommunen och den idéburna sektorn.
Vuxen på stans målsättning är att få vuxna att delta i nattvandringar inom Kungälvs kommun.
Under tidsperioden 2021-01-01 t.o.m. 2022-12-31 erhåller Vuxen på stan ett verksamhetsstöd
på 200 tkr.
Förslag till beslut:
1. Förvaltningen ges i uppdrag att teckna ett Idéburet offentligt partnerskap med
Vuxen på stan.
2. Under tidsperioden 2021-01-01 t.o.m. 2022-12-31 erhåller Vuxen på stan ett årligt
verksamhetsstöd från Kungälvs kommun på 200 tkr.
3. Under tidsperioden avsätts 120 tkr via bidrag sociala föreningar samt 80 tkr via
bidrag från kultur- och främjande verksamhet.
4. Utvecklingsledare folkhälsa, Kungälvs kommun ansvarar för uppföljningsmöten
kontinuerligt.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap:
Vuxen på stan 2021-2022
Bilaga Balansräkning-2019
Bilaga Resultaträkning-2019
Bilaga Revberättelse_2019
Bilaga VpS_Stadgar
Bilaga Årsberättelse 2019
Bilaga 2020-10-14 Vuxen på Stan 2020 Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap
Beslut
1. Förvaltningen ges i uppdrag att teckna ett Idéburet offentligt partnerskap med
Vuxen på stan.
2. Under tidsperioden 2021-01-01 t.o.m. 2022-12-31 erhåller Vuxen på stan ett årligt
verksamhetsstöd från Kungälvs kommun på 200 tkr.
3. Under tidsperioden avsätts 120 tkr via bidrag sociala föreningar samt 80 tkr via
bidrag från kultur- och främjande verksamhet.
4. Utvecklingsledare folkhälsa, Kungälvs kommun ansvarar för uppföljningsmöten
kontinuerligt.
__________
Expedieras till:

Johan Sjöholm

För kännedom till:

Lena Arnfelt
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§ 197/2020

Extra stöd Kontakten, Kyrkornas omsorgscentrum, 2020 (Dnr
KS2020/1654)
Kontakten är en mötesplats i Kungälv, som når hemlösa, ensamma och människor som lever i
utsatta livssituationer. Bakom verksamheten står idag Hela Människan som är en ideell
förening med kyrkorna i Kungälv (Svenska Kyrkan, Equmeniakyrkan och Pingstkyrkan),
Kungälvs Kommun och Kungälvsbostäder som huvudmän. Sedan tidigare har Kungälvs
kommun ett IOP, Idéburet offentligt partnerskap med Kontakten, KS2020/1211 och erhåller
ett årligt stöd på 250 000 kronor.
Den rådande pandemin medfört utmaningar för Hela Människans huvudmän, vilket konkret
även lett till minskade intäkter under 2020. Utifrån Kungälvs kommun avsatta medel för
sociala föreningar ansöker Hela Människan om 50 000 kr extra stöd för verksamheten 2020.
Förslag till beslut:
Kontakten, Kyrkornas omsorgscentrum beviljas 50 000 kronor i extra ekonomiskt
stöd 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Extra stöd Kontakten, Kyrkornas omsorgscentrum, 2020
Beslut
__________

Kontakten, Hela Människan, beviljas 50 000 kronor i extra
ekonomiskt stöd 2020.

Expedieras till:

Katarina Vallström
Kontakten, Kyrkornas omsorgscentrum

För kännedom till:

Johan Sjöholm, Lena Arnfelt
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§ 198/2020

Förslag till interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg,
förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR i
Göteborgsregionen 2021 (Dnr KS2020/1720)
Göteborgsregionen (GR) tar varje år fram ett förslag till interkommunal ersättning som ska
godkännas av varje medlemskommun. Förslaget har tagits fram på uppdrag av
Utbildningschefsnätverket. Förbundsstyrelsen rekommenderar medlemskommunerna att
godkänna förslaget om interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg,
grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR (International School of Gothenburg Region)
senast den 11 december 2020. Beräkningar har gjorts utifrån fastställda principer inom
Göteborgsregionen och regelverk för interkommunal ersättning. Överenskommelsen gör det
enklare för elever inom samverkansområdet att söka utbildningar i hela regionen samtidigt
som det minskar den administrativa bördan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Förslag till interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg,
förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR i Göteborgsregionen 2021
Bilaga Bilaga 2 GR pristlista 2021 jämfört med 2020
Bilaga Bilaga 1 Översyn av beräkningsmodell
Bilaga Protokollsutdrag § 200
Bilaga Ärende 6 - Förslag till interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg,
förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR kalenderåret 2021
Beslut
Med avstämningstidpunkt den 15:e respektive månad, fastställa interkommunal
ersättning för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem,
grundsärskola och ISGR kalenderåret 2021 i enlighet med innehållet i prislista daterad
2020-09-24.
__________
Expedieras till:

gr@goteborgsregionen.se

För kännedom till: helena.odinge@kungalv.se
kerstin.engelin@kungalv.se
ingrid.karlsson@kungalv.se
timka.cuskic@skola.kungalv.se
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§ 199/2020

Förslag till interkommunal ersättning inom gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan 2021 i Göteborgsregionen (Dnr KS2020/1562)
Göteborgsregionen (GR) tar varje år fram ett förslag till interkommunal ersättning för
kommande år som ska godkännas av varje medlemskommun. Förslaget har tagits fram av
Gymnasieekonomnätverket. Förbundsstyrelsen rekommenderar medlemskommunerna att
godkänna förslaget om interkommunal ersättning för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i
GR för kalenderåret 2021 senast den 30 november 2020. Beräkningen har gjorts utifrån
fastställda principer inom GR. Syftet med prislistan är att underlätta för elever att söka
utbildningar i hela göteborgsregionen, bidra till en likvärdig hantering av ersättningen mellan
kommuner och ge en ökad transparens kring förutsättningarna för ekonomin i
medlemskommunerna. Den regionala prislistan räknas om vartannat år och däremellan görs en
justering utifrån ett index. Priserna räknades om 2020 och därför görs en justering 2021 utifrån
ett index. Indexpåslaget för 2021 är 0,463 procent.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Förslag till interkommunal ersättning inom gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan 2021 i Göteborgsregionen
Bilaga Protokollsutdrag § 179
Bilaga Ärende 6 - Förslag till interkommunal ersättning inom gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan kalenderåret 2021
Beslut
Prislistan för interkommunal ersättning i Göteborgsregionen för gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan fastställs enligt bifogat förslag.
__________
Expedieras till:

gr@goteborgsregionen.se

För kännedom till:

timka.cuskic@skola.kungalv.se;
kerstin.engelin@kungalv.se;
helena.odinge@kungalv.se
ingrid.karlsson@kungalv.se
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§ 200/2020

Förslag till interkommunal ersättning inom kommunal vuxenutbildning i
Göteborgsregionen 2021 (Dnr KS2020/1564)
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) tar varje år fram ett förslag till interkommunal
ersättning för kommande år som ska godkännas av varje medlemskommun. Förbundsstyrelsen
rekommenderar medlemskommunerna att fastställa priserna för kommunal vuxenutbildning i
GR senast den 30 november 2021. Beräkningen har gjorts utifrån fastställda principer inom
GR. Överenskommelsen underlättar för studerande att söka utbildningar inom hela regionen.
Förslaget innebär att priserna föreslås vara oförändrade jämfört med 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Förslag till interkommunal ersättning inom kommunal vuxenutbildning i
Göteborgsregionen 2021
Bilaga Ärende 7 - Förslag interkommunal ersättning (IKE) inom kommunal vuxenutbildning i
Göteborgsregionen år 2021
Bilaga Protokollsutdrag § 180
Beslut
Följande priser fastställs för kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen 2021:
Förbundsstyrelsen föreslås besluta att rekommendera medlemskommunerna att
fastställa priser för kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen 2021 enligt
följande:
1. för grundläggande kurser tillämpas ett enhetspris på 55 kronor per poäng.
Enhetspriset föreslås gälla för undervisning som ges både genom
klassrumsundervisning och genom flexibel undervisning,
2. för teoretiska gymnasiala kurser tillämpas ett enhetspris på 55 kronor per poäng.
Enhetspriset föreslås gälla för undervisning som ges både genom
klassrumsundervisning och genom flexibel undervisning,
3. för gymnasiala yrkeskurser och sammanhållna yrkesutbildningar tillämpas
bilaterala förhandlingar mellan berörda kommuner,
4. för grundläggande och gymnasiala distanskurser tillämpas ett enhetspris på 36
kronor per poäng,
5. för elever inom särskild utbildning för vuxna tillämpas bilaterala förhandlingar
mellan berörda kommuner,
6. för utbildning i svenska för invandrare tillämpas ersättning enligt följande:
− Studieväg 1 bilaterala förhandlingar mellan berörda kommuner
− Studieväg 2 56 kronor per timme
− Studieväg 3 42 kronor per timme, samt
7. att ovanstående priser föreslås gälla under 2021,
__________
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§ 201/2020

Hållbarhetsstipendium 2020 (Dnr KS2020/1519)
Hållbarhetsstipendiet är avsett att uppmuntra insatser som bidrar till en hållbar utveckling,
lokalt eller globalt. Det skall delas ut till person, företag eller organisation som är bosatt
och/eller verkar i kommunen eller på annat sätt har anknytning till kommunen.
På kommunstyrelsen den 22 april 2020 fick kommundirektören i uppdrag att presentera
åtgärder, förstärka likviditeten samt omfördela medel inom budget för att stödja föreningslivet
i den uppkomna situationen.
Inom detta uppdrag beslutades att stipendium eller andra ej nyttjade stöd och bidrag uteblir
innevarande år.
I enlighet med detta föreslås hållbarhetsstipendiet att utebli år 2020 och stipendiesumman på
10 000 kronor kan tas i anspråk för barn- och ungdomsinriktad verksamhet som påverkats av
pandemin.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Hållbarhetsstipendium 2020
Beslut
Utdelning av Kungälvs kommuns hållbarhetsstipendium uteblir för år 2020
Tidigare avsatta medel för hållbarhetsstipendiet (10 000 kronor) omfördelas till
förmån för barn- och ungdomsverksamhet med anledning av covid-19.
__________
Expedieras till:

Henrik Johansson
Fredric Norrå

För kännedom till:

Anders Holm
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§ 202/2020

Rapporter
Anna Vedin (M) och Gun-Marie Daun (KD) rapporterar från:
Möte med restaurang- och livsmedelsprogrammet:
• Presidiet har träffat programmets lärare ihop med rektor och verksamhetschef.
• Det har framkommit att lärare inte deltagit på programråden, samt att tidigare
verksamhetschef beslutat att inte marknadsföra programmens unicitet.
• Det är sedan tidigare beslut att gymnasieprogrammet inte ska fortsätta, men de som går i
årskurs tre kommer att få gå färdigt sin utbildning.
• De befintliga restaurangköken skulle kunna användas av vuxenutbildning och validering.
Likaså kommer lärares kompetens att behållas i kommunen.
Programråd bygg- och anläggningsprogrammet:
• Programmet håller till på Rollsboskolan.
• Programmet har två inriktningar; anläggning och husbyggnad.
• Idag går totalt 36 elever varav 2 tjejer på programmet. Fördelningen är likadan på
resterande liknande program i landet.
• Besök från årskurs 8 har ställts in på grund av Covid-19.
• BYN – byggbranschens yrkesnämnd, har avskaffat den så kallade lärlingsboken som krävs
för att få yrkesbevis. Numera krävs avslutande av den gymnasiala utbildningen och efter
det godkänt i samtliga yrkesämnen.
• Det har varit svårt med praktik och lärlingsplatser på grund av Covid-19.
Beslut
Dialogen antecknas till protokollet
__________
Expedieras till
För kännedom till
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§ 203/2020

Information från sektorchef - sektor bildning och lärande
Dennis Reinhold, sektorchef, och verksamhetschef Monica Carlhult, informerar om:
Lägesrapport kring covid-19
• Mest påtaglig oro inom förskolans verksamhet. Det råder en viss förvirring kring hur
restriktionerna gällande att Covid-positiva föräldrar får lämna barn i förskolan. Detta
betonar rätten att få gå i förskolan, även om det inte är en skyldighet.
• Information på kommunen hemsida kring hur föräldrar och personal ska förhålla sig har
uppdaterats.
• Det är en hög sjukfrånvaro, under oktober månad högsta antalet vikarietimmar hittills
inom förskolan.
• Det finns endast enstaka fall i övriga verksamheter. Men i grundskolan är läget under
kontroll.
• Skyddskommittéer har införts i alla verksamheter och dessa sammanträder varje vecka,
likaså hålls extra samverkansmöten med fack varje vecka.
•
•

Ser över på hur skyddsutrustning ska hanteras inom förskola samt en rutin för när
denna ska användas. Till exempel om barn blir sjukt under dagen.
Gjorts en beställning på mössor och fleecetröjor för att kunna ha en ökad
undervisning utomhus.

Johan von Brömsen, verksamhetsutvecklare/lokalsamordnare, informerar om:
Lokaler
• Sparrås – Breddas med nya klasser till hösten, och Kastellegården planeras att flyttas hela
verksamheten in i nya Nordtag. Det finns stort behov av klassrum i Ytterby.
• Kareby – olika alternativ för mottagande av nya barn i förskolan ses över. Förvaltningen
och utskottet för dialog kring bland annat fyrstegsprincipen. Förvaltningen återkommer
med mer information till nästkommande utskottssammanträde.
Beslut
Informationen antecknas till protokollet
__________
Expedieras till
För kännedom till
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§ 204/2020

Volymer
Dennis Reinhold, sektorchef, och Monica Carhult Karlsson, verksamhetschef, informerar om
situationen med förskoleplatser i kommunen.
• Det är en utmaning att hantera det ökade behovet av förkolpaltser i kommunen,
samtidigt som en kontinuitet i personalförsörjning över tid bibehålles.
• Förvaltningen följer utvecklingen och kön och denna process är en del
lokalförsörjningsplanen och är baserad på befolkningsprognos.
• Till våren är de prognostiserade platserna fulla och 2021 och våren 2022 kommer att
vara en utmaning innan Nordtag byggts färdigt.
• Utskottet och förvaltningen för dialog och är överens om att det är viktigt med
planering och framförhållning. När möjligheten finns bör dialog med
samhällsbyggnadsutskottet men även med beredningar i frågan hållas.
Beslut
Informationen antecknas till protokollet
__________
Expedieras till
För kännedom till
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§ 205/2020

Fördjupning förskola/pedagogisk omsorg – digitalisering
Dennis Reinhold, sektorchef, och Monica Carhult Karlsson, verksamhetschef, informerar om
digitalisering av bland annat läromiljön i förskolan:
• Påbörjat arbete med digitalisering av förskolans verksamhet och en del av detta är
digitalisering av läromiljöer.
• En femårsplan för digitala investeringar har gjorts för at skapa en planering och
förutsägbarhet av investeringsbehov.
• Digitala verktygen ska användas som förstärkning i undervisningen och ska inte ersätta
det som fungerar idag.
Beslut
Informationen antecknas till protokollet
__________
Expedieras till
För kännedom till
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§ 206/2020

Tillsyn/insyn fristående verksamheter
Johanna Embretsén, verksamhetsutvecklare, informerar om:
• Skillnad tillsyn och insyn
•
•
•

De verksamheter kommunen godkänt eller gett rätt till bidrag, det vill säga fristående
förskolor, fristående ”friliggande” fritidshem, fristående pedagogisk omsorg.
Gäller fristående skolor och fritidshem som är anslutna till en skola. Skolinspektionen har
tillsyn, kommunen har insyn.
Tillsyn 2020
- Fristående förskola waldorfförskolan Mikaels barnträdgård. Tillsyn utförd, ej beslutad.
- Fristående förskola waldorfförskolan Kotten. Tillsyn planlagd till 23 november.
- Ingen insyn 2020 på grund av rådande smittspridning.

Beslut
Informationen antecknas till protokollet
__________
Expedieras till
För kännedom till
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§ 207/2020

Ekonomi - sektor bildning och lärande
Kerstin Engelin, ekonomi, ger en fördjupad bild av ekonomi inom kulturdelen av sektor
bildning och lärande.
Budget på ca 30 miljoner, varar bibliotek har 20 miljoner, allmänkultur och kulturskola har 10
miljoner.
Teatern har inte en egen budget, utan ingår i kulturdelens. Från och med nästa budget kommer
den dock att ha en egen.
Beslut
Informationen antecknas till protokollet
__________
Expedieras till
För kännedom till
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§ 208/2020

Måluppföljning
Dennis Reinhold, sektorchef, och Nina Silfverblad, utvecklingsledare, informerar om arbetet
med uppföljning av mål och resultat.
Förvaltningen och utskottet för dialog kring vilka konsekvenser pandemin kan komma att ha
på elevers mående och skolresultat. Vidare förs dialog kring betygssituationen bland
gymnasieelever och ur denna ska kunna påverkas efter en längre period av
distansundervisning.
Beslut
Informationen antecknas till protokollet
__________
Expedieras till
För kännedom till
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§ 209/2020

Arbete med kulturplan utefter antaget kulturprogram
Kulturprogrammet antogs på kommunfullmäktiges sammanträde 2020-09-03. Beslutet
innefattade även att ta fram en kulturplan.
Matilda Skön, verksamhetschef kultur, för på dagens sammanträde har en första dialog med
utskottet om struktur och innehåll i den kommande planen.
Fler avstämningar kommer ske innan färdig produkt presenteras och beslutas om i
kommunstyrelsen.
Beslut
Dialogen antecknas till protokollet
__________
Expedieras till
För kännedom till
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§ 210/2020

Ändring taxa för bibliotek (Dnr KS2020/1594)
Rådande avgifter för folkbiblioteken i Kungälv antogs 2012 och behöver uppdateras då
avgifter inom samarbetet Bibliotek i Väst ska vara gemensamma i största mån. Dokumentet
behöver även aktualiseras med tanke på att utbudet på biblioteken har förändrats sedan 2012.
Förvaltningens förslag till beslut är att taxa för biblioteken antas och därmed ersätter tidigare
beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ändring taxa för bibliotek
Bilaga Gällande taxor bibliotek KS2011-2762
Bilaga Avgifter bibliotek
Förslag till kommunstyrelsen
1. Avgifter för folkbiblioteken antas
2. Beslutet ersätter tidigare avgift för biblioteken (dnr KS2011/2762)
__________
Expedieras till:

Matilda Skön

För kännedom till:

Dennis Reinhold
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§ 211/2020

Kulturbidrag i form av verksamhetsstöd 2021 (Dnr KS2020/1713)
Kungälvs kommun har sedan 2014 ett kulturbidrag i form av verksamhetsstöd
(KS2014/1065).
Teater Tofta ansöker om bidrag för verksamhetsåret 2021 inom ramen för fastställda kriterier.
Utskottet för Bildning och Lärande beslutar om bidrag för nästkommande år enligt delegation
från kommunstyrelsen och inom befintlig ram inom sektor Bildning och lärandes budget.
Teater Toftas verksamhet uppfyller kriterierna och bedöms lämpliga att erhålla ett
verksamhetsbidrag för 2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Kulturbidrag i form av verksamhetsstöd 2021
Bilaga Teater Tofta - Ansökan verksamhetsbidrag Kungälvs kommun 2021
Bilaga Teater Tofta - redovisning verksamhetsbidrag Kungälvs kommun 2020
Beslut
__________

Teater Tofta beviljas kulturbidrag i form av verksamhetsstöd för 2021 med 100
000 kronor

Expedieras till:

Matilda Skön

För kännedom till:
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§ 212/2020

Informationssäkerhet sektor bildning och lärande
Erik Lennerstedt, IT-strateg, informerar om arbete med informationssäkerhet där IT-system
har säkerhetsklassats. Riskanalyser har gjorts tillsammans med konsult och prioriteringar
arbetas fram för de delar som röst måste åtgärdas. Risker kan bland annat bero på:
- Inloggning
- Rutiner
- Tillgänglighet
- Leverantör
- Soltak
Förvaltningen håller utskottet informerat ifall det skulle ske drastiska förändringar i
riskanalysen.
Beslut
Informationen antecknas till protokollet
__________
Expedieras till
För kännedom till
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§ 213/2020

Övrigt
Inget övrigt anmäls till sammanträdet.
Beslut
Informationen antecknas till protokollet
__________
Expedieras till
För kännedom till
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