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§ 64/2021 

Val av justerare 
Till justerare föreslås Gun-Marie Daun (KD) §§ 64-66, 68-100. 

 Till justerare föreslås Monica Haraldsson (M) § 67. 

Beslut 
Till justerare utses Gun-Marie Daun (KD) §§ 64-66, 68-100. 
Till justerare utses Monica Haraldsson (M) § 67. 

__________ 
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§ 65/2021 

Tillkommande och utgående ärenden 
Inga tillkommande och utgående ärenden.  

Beslut 
Dagordningen fastställs.  

__________ 
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 § 66/2021 

Driftbidrag 2021: Kungälvs självförsvarsklubb Chikara (Dnr KS2020/1778) 
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 redovisare är för verksamhetsåret 2019. 
Total budget för bidraget att fördela: 1 400 000 kronor.  
 
Kungälvs självförsvarsklubb Chikara är en förening med 119 medlemmar, av dessa är 119 
mellan 7–20 år och av dessa är 31 flickor och 41 pojkar. 
Föreningen har ansökt om 166 545 kronor. 
 
Förslag till beslut:  
Kungälvs självförsvarsklubb Chikara erhåller 79 941 kronor i driftbidrag 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Driftbidrag 2021: Kungälvs självförsvarsklubb Chikara 

Beslut 
1. Kungälvs självförsvarsklubb Chikara erhåller 79 941 kronor i driftbidrag 2021. 

__________ 
 
Expedieras till:   
Katarina Vallström 
Kungälvs 
självförsvarsklubb 
Chikara  
 
För kännedom till: 
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 § 67/2021 

Driftbidrag 2021: Marstrands Segelsällskap MSS (Dnr KS2020/1792) 
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 redovisare är för verksamhetsåret 2019. 
Total budget för bidraget att fördela: 1 400 000 kronor.  
 
Marstrands segelsällskap är en förening med 119 medlemmar mellan 7–20 år och av dessa är 
45 flickor och 74 pojkar. 
Föreningen har ansökt om 106 611 kronor. 
 
Förslag till beslut:  
Marstrands segelsällskap erhåller 51 173 kronor i driftbidrag 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Driftbidrag 2021: Marstrands Segelsällskap MSS 
 
Jäv 
Anna Vedin (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 
 

Beslut 
1. Marstrands segelsällskap erhåller 51 173 kronor i driftbidrag 2021 
 

__________ 
 
Expedieras till:  
Katarina Vallström  
Marstrands 
segelsällskap   

För kännedom till: 

 
 

  



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2021-05-12 
Sida  8 (41) 

 
 

 UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH 
LÄRANDE 

 

Justeras sign 

 

 § 68/2021 

Driftbidrag 2021: IFK Kungälv (Dnr KS2020/1794) 
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 redovisare är för verksamhetsåret 2019. 
Total budget för bidraget att fördela: 1 400 000 kronor.  
 
IFK Kungälv är en bandyförening med 269 medlemmar, av dessa är 115 mellan 7–20 år och 
av dessa är 10 flickor och 105 pojkar. 
Föreningen har ansökt om 142 159 kronor. 
 
Förslag till beslut:  
IFK Kungälv erhåller 68 236 kronor i driftbidrag 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Driftbidrag 2021: IFK Kungälv 

Beslut 
1. IFK Kungälv erhåller 68 236 kronor i driftbidrag 2021. 

__________ 
 
Expedieras till:  
IFK Kungälv Katarina 
Vallström  
 

För kännedom till: 
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 § 69/2021 

Driftbidrag 2021: Ytterby IS (Dnr KS2020/1880) 
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 redovisare är för verksamhetsåret 2019. 
Total budget för bidraget att fördela: 1 400 000 kronor.  
 
Ytterby IS är en förening med 1 040 medlemmar, av dessa är 741 mellan 7–20 år och av dessa 
är 324 flickor och 417 pojkar. 
Föreningen har ansökt om 75 250 kronor. 
 
Förslag till beslut:  
Ytterby IS erhåller 36 120 kronor i driftbidrag 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Driftbidrag 2021: Ytterby IS 

Beslut 
1. Ytterby IS erhåller 36 120 kronor i driftbidrag 2021. 

__________ 
 
Expedieras till:   
Katarina Vallström 
Ytterby IS  
 

För kännedom till: 
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 § 70/2021 

Driftbidrag 2021: Kungälvs fotbollsflickor (Dnr KS2020/1884) 
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 2019. 
Total budget för bidraget att fördela: 1 400 000 kronor.  
 
Kungälvs fotbollsflickor är en förening med 160 medlemmar, av dessa är 145 mellan 7–20 år 
och samtliga är flickor.  
Föreningen har ansökt om 91 370 kronor. 
 
Förslag till beslut:  
Kungälvs fotbollsflickor erhåller 43 857 kronor i driftbidrag 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Driftbidrag 2021: Kungälvs fotbollsflickor 

Beslut 
1. Kungälvs fotbollsflickor erhåller 43 857 kronor i driftbidrag 2021. 

__________ 
 
Expedieras till:   Kungälvs Fotbollsflickor 

För kännedom till: Katarina Vallström  
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 § 71/2021 

Driftbidrag 2021: Kongahälla Ridsällskap (Dnr KS2020/1891) 
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 2019. 
Total budget för bidraget att fördela: 1 400 000 kronor.  
 
Kongahälla Ridsällskap är en förening med 347 medlemmar, av dessa är 197 mellan 7-20 år 
och av dessa är 187 flickor och 10 pojkar. 
Föreningen har ansökt om 324 246 kronor. 
 
Förslag till beslut:  
Kongahälla Ridsällskap erhåller 155 638 kronor i driftbidrag 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Driftbidrag 2021: Kongahälla Ridsällskap 

Beslut 
1. Kongahälla Ridsällskap erhåller 155 638 kronor i driftbidrag 2021. 

__________ 
 
Expedieras till:   
Katarina Vallström 
Kongahälla Ridsällskap  
 

För kännedom till: 
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 § 72/2021 

Driftbidrag 2021: Kareby IS (Dnr KS2020/1895) 
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 2019. 
Total budget för bidraget att fördela: 1 400 000 kronor.  
 
Kareby IS är en förening med en bred ungdomsverksamhet. Föreningen har nyligen flyttat 
från Kringeldammen till mer central föreningslokal i Kareby och har många aktiva i fotboll 
och bandy. Föreningen ansöker om lokstöd. Föreningen har ansökt om 73 460 kronor. 
 
Förslag till beslut:  
Kareby IS erhåller 35 260 kronor i driftbidrag 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Driftbidrag 2021: Kareby IS 

Beslut 
1. Kareby IS erhåller 35 260 kronor i driftbidrag 2021. 

__________ 
 
Expedieras till:   
Katarina Vallström 
Kareby IS  
 

För kännedom till: 
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 § 73/2021 

Driftbidrag 2021: Kungälvs kanotklubb (Dnr KS2020/1902) 
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 2019. 
Total budget för bidraget att fördela: 1 400 000 kronor.  
 
Kungälvs kanotklubb är en förening med 147 medlemmar, av dessa är 75 mellan 7–20 år och 
av dessa är 28 flickor och 47 pojkar. 
Föreningen har ansökt om 219 345 kronor. 
 
Förslag till beslut:  
Kungälvs kanotklubb erhåller 105 285 kronor i driftbidrag 2021 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Driftbidrag 2021: Kungälvs kanotklubb 

Beslut 
1. Kungälvs kanotklubb erhåller 105 285 kr i driftbidrag 2021. 

__________ 
 
Expedieras till:   
Katarina Vallström 
Kungälvs kanotklubb  
 

För kännedom till: 
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 § 74/2021 

Driftbidrag 2021: Kungälvs Roddklubb (Dnr KS2020/1937) 
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 2019. 
Total budget för bidraget att fördela: 1 400 000 kronor.  
 
Kungälvs Roddklubb är en förening med 200 medlemmar, av dessa är 54 mellan 7–20 år och 
av dessa är 26 flickor och 28 pojkar. 
Föreningen har ansökt om 269 595 kronor. 
 
Förslag till beslut:  
Kungälvs Roddklubb erhåller 129 405 kronor i driftbidrag 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Driftbidrag 2021: Kungälvs Roddklubb 

Beslut 
1. Kungälvs Roddklubb erhåller 129 405 kronor i driftbidrag 2021. 

__________ 
 
Expedieras till:   
Katarina Vallström 
Kungälvs Roddklubb  
 

För kännedom till: 
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 § 75/2021 

Driftbidrag 2021: IK Kongahälla (Dnr KS2020/1941) 
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 redovisare är för verksamhetsåret 2019. 
Total budget för bidraget att fördela: 1 400 000 kronor.  
 
IK Kongahälla är en förening med 420 medlemmar, av dessa är 360 mellan 7-20 år och av 
dessa är 50 flickor och 310 pojkar. 
Föreningen har ansökt om 69 824 kronor. 
 
Förslag till beslut:  
IK Kongahälla erhåller 33 515 kronor i driftbidrag 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Driftbidrag 2021: IK Kongahälla 

Beslut 
1. IK Kongahälla erhåller 33 515 kronor i driftbidrag 2021. 

__________ 
 
Expedieras till:   
Katarina Vallström IK 
Kongahälla  
 

För kännedom till: 
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 § 76/2021 

Driftbidrag 2021: Kungälvs orienteringsklubb (Dnr KS2020/1943) 
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 redovisare är för verksamhetsåret 2019. 
Total budget för bidraget att fördela: 1 400 000 kronor.  
 
Kungälvs orienteringsklubb har sitt säte i Kungälv och äger en fastighet uppe vid Fontins 
motionscentral. Föreningen har aktiva i alla åldrar och totala medlemsantalet är 488. Av dessa 
är 183 mellan 7-20 år, fördelat på 77 flickor och 106 pojkar.  
 
Föreningen har totalt ansökt om 55 750 kronor för drift, och ytterligare 57 717 kronor för 
annat, totalt 113 467 kr. Totalt godkänt belopp att söka stöd för: 75 175 kronor.  
 
Förslag till beslut:  
Kungälvs orienteringsklubb erhåller 36 093 kronor i driftbidrag 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Driftbidrag 2021: Kungälvs orienteringsklubb 

Beslut 
1. Kungälvs orienteringsklubb erhåller 36 120 kronor i driftbidrag 2021. 

__________ 
 
Expedieras till:  
Katarina Vallström 
Kungälvs 
Orienteringsklubb  
  
För kännedom till: 
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 § 77/2021 

Driftbidrag 2021: Romelanda Ungdomsförening (Dnr KS2020/1946) 
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 redovisare är för verksamhetsåret 2019. 
Total budget för bidraget att fördela: 1 400 000 kronor.  
 
Romelanda Ungdomsförening har sitt säte i Diseröd, och bedriver där främst fotboll på 
Romevi. Föreningen hade 808 medlemmar 2019, och av dessa var 241stycken mellan 7–20 år, 
fördelat på 95 flickor och 146 pojkar.  
 
Förslag till beslut:  
Romelanda Ungdomsförening erhåller 129 842 kronor i driftbidrag 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Driftbidrag 2021: Romelanda Ungdomsförening 

Beslut 
1. Romelanda Ungdomsförening erhåller 129 842 kronor i driftbidrag 2021. 

__________ 
 
Expedieras till:   
Katarina Vallström 
Romelanda 
Ungdomsförening  
 
För kännedom till: 
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 § 78/2021 

Driftbidrag 2021: Kungälv Kyokushin karate (Dnr KS2020/1948) 
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 redovisare är för verksamhetsåret 2019. 
Total budget för bidraget att fördela: 1 400 000 kronor.  
 
Kungälv Kyokushin Karate är en förening med 471 medlemmar, av dessa är 313 mellan 7–20 
år och av dessa är 111 flickor och 202 pojkar. 
Föreningen har ansökt om 400 000 kronor. 
 
Förslag till beslut:  
Kungälv Kyokushin karate erhåller 192 000 kronor i driftbidrag 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Driftbidrag 2021: Kungälv Kyokushin karate 

Beslut 
1. Kungälv Kyokushin karate erhåller 192 000 kronor i driftbidrag 2021. 

__________ 
 
Expedieras till:   
Katarina Vallström 
Kungälv Kyokushin 
Karate  
 
För kännedom till: 
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 § 79/2021 

Driftbidrag 2021: Kungälvs tennisklubb (Dnr KS2020/1949) 
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 redovisare är för verksamhetsåret 2019. 
Total budget för bidraget att fördela: 1 400 000 kronor.  
 
Kungälvs tennisklubb är en förening med 411 medlemmar, av dessa är 143 mellan 7-20 år och 
av dessa är 28 flickor och 115 pojkar. 
Föreningen har ansökt om 228 222 kronor. 
 
Förslag till beslut:  
Kungälvs tennisklubb erhåller 109 546 kronor i driftbidrag 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Driftbidrag 2021: Kungälvs tennisklubb 

Beslut 
1. Kungälvs tennisklubb erhåller 109 546 kronor i driftbidrag 2021. 

__________ 
 
Expedieras till:  
Katarina Vallström 
Kungälvs tennisklubb 
  

För kännedom till: 

 
 

  



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2021-05-12 
Sida  20 (41) 

 
 

 UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH 
LÄRANDE 

 

Justeras sign 

 

 § 80/2021 

Driftbidrag 2021: Kode IF (Dnr KS2020/2035) 
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 redovisare är för verksamhetsåret 2019. 
Total budget för bidraget att fördela: 1 400 000 kronor.  
 
Kode IF är en förening med 346 medlemmar mellan 7–20 år och av dessa är 131 flickor och 
215 pojkar. 
Föreningen har ansökt om 203 244 kronor. 
 
Förslag till beslut:  
Kode IF erhåller 97 557 kronor i driftbidrag 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Driftbidrag 2021: Kode IF 

Beslut 
1. Kode IF erhåller 97 557 kr i driftbidrag 2021. 

__________ 
 
Expedieras till:  
Katarina Vallström 
Kungälvs tennisklubb  
  

För kännedom till: 
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 § 81/2021 

Kultur- och fritidsfrämjande stöd 2021: Kungälvs folkets hus och park (Dnr 
KS2021/0115) 

 Kungälvs kommun fördelar årligen ut stöd för kultur- och fritidsfrämjande verksamhet till 
 föreningar i vår kommun, Kungälvs kommuns förslag till fördelning av bidrag till kultur- och 
 fritidsfrämjande verksamhet 2021 har sin utgångspunkt i en oförändrad ram för stöd 2021.  
 
 För kultur- och fritidsfrämjande verksamhet handlar detta om en total budget på 630 000 
 kronor att disponera inom kultur- och fritidsfrämjande verksamhet.   
 Maximalt 540 000 kronor är möjliga medel att fördela till verksamhet och kulturbidrag. Av 
 dessa, är 80 000 kronor reserverade för IOP med föreningen Vuxen på stan (KS2018/1700). 
 Totalt kvar att fördela till sökande föreningar: maximalt 460 000 kronor.  
 Minst 90 000 kronor hanteras löpande under året till olika ansökningar avseende 
 arrangemangs- eller verksamhetskaraktär (exempelvis kulturföreningar eller idrottsföreningar) 
 med särskild prövning i utskottet för bildning och lärande i varje enskilt fall.  
 
 Kungälvs folkets hus och park har ansökt om kultur- och fritidsfrämjande stöd för 
 verksamheten 2021. Sökt belopp: 45 000 kronor.  
 
 Förslag till beslut:  
  Kungälvs folkets hus och park erhåller 30 000 kronor i stöd för verksamhet 
  2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Kultur- och fritidsfrämjande stöd 2021: Kungälvs folkets hus och park 

Beslut 
1. Kungälvs folkets hus och park erhåller 30 000 kronor i stöd för verksamheten 
2021. 

__________ 
 
Expedieras till:   Kungälvs folkets hus och park 

För kännedom till: Katarina Vallström  
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 § 82/2021 

Kultur- och fritidsfrämjande stöd 2021: Kungälvs Teaterförening (Dnr 
KS2021/0207) 

 Kungälvs kommun fördelar årligen ut stöd för kultur- och fritidsfrämjande verksamhet till 
 föreningar i vår kommun, Kungälvs kommuns förslag till fördelning av bidrag till kultur- och 
 fritidsfrämjande verksamhet 2021 har sin utgångspunkt i en oförändrad ram för stöd 2021.  
 
 För kultur- och fritidsfrämjande verksamhet handlar detta om en total budget på 630 000 
 kronor att disponera inom kultur- och fritidsfrämjande verksamhet.   
 Maximalt 540 000 kronor är möjliga medel att fördela till verksamhet och kulturbidrag. Av 
 dessa, är 80 000 kronor reserverade för IOP med föreningen Vuxen på stan (KS2018/1700). 
 Totalt kvar att fördela till sökande föreningar: maximalt 460 000 kronor.  
 Minst 90 000 kronor hanteras löpande under året till olika ansökningar avseende 
 arrangemangs- eller verksamhetskaraktär (exempelvis kulturföreningar eller idrottsföreningar) 
 med särskild prövning i utskottet för bildning och lärande i varje enskilt fall.  
  
 Kungälvs teaterförening ansöker om 90 000 kronor för verksamhetsåret 2021.  
  
 Förslag till beslut:  

 Kungälvs teaterförening erhåller 50 000 kronor i stöd för verksamheten 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Kultur- och fritidsfrämjande stöd 2021: Kungälvs Teaterförening 

Beslut 
1. Kungälvs teaterförening erhåller 50 000 kronor i stöd för verksamheten 2021. 

__________ 
 
Expedieras till:   Kungälvs teaterförening 

För kännedom till: Katarina Vallström  
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 § 83/2021 

Kultur- och fritidsfrämjande stöd 2021: Kungälvs Musikkår (Dnr 
KS2021/0215) 

 Kungälvs kommun fördelar årligen ut stöd för kultur- och fritidsfrämjande verksamhet till 
 föreningar i vår kommun, Kungälvs kommuns förslag till fördelning av bidrag till kultur- och 
 fritidsfrämjande verksamhet 2021 har sin utgångspunkt i en oförändrad ram för stöd 2021.  
 
 För kultur- och fritidsfrämjande verksamhet handlar detta om en total budget på 630 000 
 kronor att disponera inom kultur- och fritidsfrämjande verksamhet.   
 Maximalt 540 000 kronor är möjliga medel att fördela till verksamhet och kulturbidrag. Av 
 dessa, är 80 000 kronor reserverade för IOP med föreningen Vuxen på stan (KS2018/1700). 
 Totalt kvar att fördela till sökande föreningar: maximalt 460 000 kronor.  
 Minst 90 000 kronor hanteras löpande under året till olika ansökningar avseende 
 arrangemangs- eller verksamhetskaraktär (exempelvis kulturföreningar eller idrottsföreningar) 
 med särskild prövning i utskottet för bildning och lärande i varje enskilt fall.  
  
 Kungälvs musikkår ansöker om 30 000 kronor för verksamhetsåret 2021.  
  
 Förslag till beslut:  

Kungälvs musikkår erhåller 30 000 kronor i stöd för verksamheten 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Kultur- och fritidsfrämjande stöd 2021: Kungälvs Musikkår 

Beslut 
1. Kungälvs musikkår erhåller 30 000 kronor i stöd för verksamheten 2021.  

__________ 
 
Expedieras till:   Kungälvs musikkår 

För kännedom till: Katarina Vallström  
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 § 84/2021 

Kultur- och fritidsfrämjande stöd 2021: Nordiska Folkhögskolan (Dnr 
KS2021/0508) 

 
  Kungälvs kommun fördelar årligen ut stöd för kultur- och fritidsfrämjande verksamhet till 
 föreningar i vår kommun, Kungälvs kommuns förslag till fördelning av bidrag till kultur- och 
 fritidsfrämjande verksamhet 2021 har sin utgångspunkt i en oförändrad ram för stöd 2021.  
 
 För kultur- och fritidsfrämjande verksamhet handlar detta om en total budget på 630 000 
 kronor att disponera inom kultur- och fritidsfrämjande verksamhet.   
 Maximalt 540 000 kronor är möjliga medel att fördela till verksamhet och kulturbidrag. Av 
 dessa, är 80 000 kronor reserverade för IOP med föreningen Vuxen på stan (KS2018/1700). 
 Totalt kvar att fördela till sökande föreningar: maximalt 460 000 kronor.  
 Minst 90 000 kronor hanteras löpande under året till olika ansökningar avseende 
 arrangemangs- eller verksamhetskaraktär (exempelvis kulturföreningar eller idrottsföreningar) 
 med särskild prövning i utskottet för bildning och lärande i varje enskilt fall.  
  
 Nordiska Folkhögskolan ansöker om 200 000 kronor för verksamhetsåret 2021.  
  
 Förslag till beslut:  

Nordiska Folkhögskolan erhåller 100 000 kronor i stöd för verksamheten 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Kultur- och fritidsfrämjande stöd 2021: Nordiska Folkhögskolan 

Beslut 
Att återemittera ärendet till förvaltningen.  

__________ 
 
Expedieras till:   Nordiska Folkhögskolan 

För kännedom till: Katarina Vallström   
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 § 85/2021 

Sociala föreningsbidrag 2021: FC Komarken (Dnr KS2021/0101) 
Ekonomiskt stöd kan beviljas till förening som i sin verksamhet vänder sig till någon av 
socialtjänstens målgrupper och som har aktiviteter som stärker och/eller är ett komplement till 
socialtjänstens verksamheter. Insatserna kan vara förebyggande, stödjande eller stimulerande 
för målgruppen. Föreningen ska samverka med socialtjänsten och ha lokal verksamhet i 
Kungälv eller på annat sätt anknyta till kommunen. Föreningsbidraget fördelas från Trygghet 
och stöds budget, där totalt ca 1 miljon kronor är avsatta för ändamålet. 
 
Föreningen FC Komarken har 19 medlemmar i Kungälv mellan 7 - 20 år, genomförde 119 
bidragsberättigade sammankomster (gäller år 2020, enligt kommunens ApN-system) och har 
ansökt om 114 000 kronor i ekonomiskt stöd för verksamhet 2021. 
 
Förslag till beslut: 
 

Föreningen FC Komarken beviljas inte ekonomiskt stöd från sociala 
föreningsbidraget 2021.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Sociala föreningsbidrag 2021: FC Komarken 
Bilaga ansokan-sociala-bidraget-2021_FCK 
Bilaga Årsberättelse FCK 2020 
Bilaga Ansökan föreningsbidrag 2021_FC Komarken 

Beslut 
Föreningen FC Komarken beviljas inte ekonomiskt stöd från sociala 
föreningsbidraget 2021. 

__________ 
 
Expedieras till:   
Katarina Vallström  
 

För kännedom till: 
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 § 86/2021 

Information från sektorchef - Sektor bildning och lärande 
 
 Dennis Reinhold, sektorchef, informerar om: 
 
 Kompensatoriska åtgärder: 

- Inga större avvikelser för högstadiet 
- Indikatorer på gymnasieskolan 

Flera kompensatoriska åtgärder är i gång, lovskola kommer att genomföras samt 
samarbete med vuxenskolan är infört.  

- Övergången till distansundervisningarna har påverkat eleverna 
- Användningen av inkommande statsbidrag kommer att användas till kompensatoriska 

åtgärder. 
- Vuxenutbildningen har fått riktade pengar för att hjälpa elever att läsa upp betyg 

 

Närvaroteamet:  
Utvärdering av närvaroteamet 
- Relativ stor del av eleverna har problematisk frånvaro.  
- Närvaroteamets arbete sedan starten 2002-02-17 
- Närvaroteamet har tagit fram en kartläggning för att kunna bedöma frånvaro.  
- År 2019 gick 17 % av de elever som slutade årskurs nio inte ut med gymnasiebehörighet. 

År 2020 fick 13 % av eleverna inte gymnasiebehörighet. 
- I oktober 2019 hade 24 elever över 50 % frånvaro, antalet elever 2020 var 40 stycken.  

 
Frånvaroregistrering: 
Statistiken av underlaget är inte helt tillförlitligt och beaktar inte följande: 
- Anpassad studiegång 
- Samtliga lektioner är inte alltid rapporterade 

 
Information om risk och konsekvensanalys – lönerevision 2021. 
- Arbetet har blivit komprimerat i och med att lönerevisionen dragit ut på tiden.  

Beslut 
Informationen antecknas till protokollet.  

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 87/2021 

Information från sektorchef, sektor samhälle och utveckling 
 

Pia Johansson, stadsarkitekt och Rickard Holmgren, projektledare informerar om arbetet med 
Kodes nya skola.  

 
Det som redovisas är följande: 
- Befolkningsprognos 

o Marginell förändring närmaste 10 åren 
o Elevunderlag fram till 2025 
o 460 elever är inom upptagningsområdet (grundskoleelever) 

Etapp 1 - 460 elever med viss marginal, lokaler som rymmer 630.  
 

Etapp 2 - utöka skolområdet med lokaler för ytterligare 270 platser för att ha möjlighet att ta 
emot totalt 900 elever.  

 
Planarbetet som pågår nu syftar till en ny detaljplan för 900 elever.  

 
Byggnationer närtid kommer att göras för nuvarande behov 460 elever med viss marginal 
(etapp 1) 
- I den nya detaljplanen regleras inte vilka årskurser skolan får inrymma.  

 
- Information kring val av den plats där skolan är planerad att byggas 
- Ekonomisk bedömning utifrån nyckeltal 

o Intäkter vid exploatering av område 
o Nettoeffekten av att exploatera 

 
- Trafikutredning för vald plats: 

o Konflikt och stråkstudie 
o Problem 
o Lösningar 

Beslut 
Informationen antecknas till protokollet.  

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 88/2021 

Plan för drogförebyggande arbete 
 

Catharina Bengtsson, verksamhetschef, Johan Sjöholm, utvecklingsledare, tillsammans med 
Ida Zachrisson och Marie Andersson, skolkuratorer, informerar om planen för 
drogförendebyggande arbete. 
 

 Lägesbeskrivning från högstadiet och gymnasiet 
 

- Pandemin  
o Försvårat upptäckt 
o Ökat föräldraansvar 
o Minskande kontaktytor  
o Mörkertal 

- Proaktivt  
o Uppsökande  
o Föräldrainformation 
o SSPF- koordinator  
o Trygga ungdomsmiljöer 
o Uppdaterat rutiner 

 
Informations gers kring följande: 
- Andel elever som: 

o Dricker alkohol  
o Röker 
o Använt narkotika  

Redovisning av ”En drogfri skola” – rutin för skolans agerande vid misstanke om att någon 
elev är alkohol- och drogpåverkad.  
 
- Fortsatt arbete med ANDT-årshjul för Högstadium och gymnasium 

Beslut 
Informationen antecknas till protokollet.  

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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§ 89/2021 

Ekonomi 
 

Kerstin Engelin, Helena Odinge och Ingrid Karlsson, ekonomi, informerar om 
resursfördelningsmodellen för sektor bildning och lärande.  

 
Fördelningen av budgetramen inom sektorn utgår från föregående års budget per 
verksamhetsområde med beaktande av tagna beslut av sektorledningen. 

 
Budgetram 2021: 
Budget 2020   1 125 255 tkr 
Prisökningar   5 800 tkr 
Effektiviseringar  -14 500 tkr 
Löneökning jan-mars  4 205 tkr 
Sänkt internränta (Kapitaltjänst, lokaler) - 135 tkr 
Sänkt internränta (måltidskök)  -200 tkr 
Hyror   - 4 973 tkr  
Lönerevision Kommunal etc 5 931 tkr 
Totalt år 2021:  1 211 421 tkr 

 
Tillkommer i budget: 
- Löneökningar April-december 
- Kompenstion för ökade volymer 
- Driftkostnadskonsekvenser 

 
1. Förskola, modell från 2012 
- Grundbemanningen är beräknad efter 19 barn per förskolegrupp.  
- Personalvolym (heltidsbarn) 2 förskollärare och 1 barnskötare:  
- Barnpeng, ökning från 2012 till 2020. 

 
2. Grundskola, modell från 2012 
- Modellen är uppdelad utifrån grundbelopp.  
- Grundbeloppet är indelat på årskursindelning. 
- Ökning av elevpeng från 2012-2020 

 
3. Gymnasiet, modell från 1998 
- Fördelningen av budget grundar sig i antalet inskrivna elever.  
- GR’s prislista används för pris per program 

Beslut 
Informationen antecknas till protokollet.  

__________ 
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 § 90/2021 

Styrdokument - strukturresursmodell för grundskola (Dnr KS2021/0162) 
I skollagen framgår att ”Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter 
barnens och elevernas olika förutsättningar och behov.” (2 kap 8b § skollagen). Sedan 2013 
har grundskolan i Kungälvs kommun fördelat en del av den totala budgeten (cirka 8,5 miljoner 
kronor) utifrån skolornas olika socioekonomiska struktur i elevsammansättningen. 
En ny riksmodell har tagits fram av SCB där fler faktorer har tagits med och där varje faktor 
får en vikt kopplad till dess faktiska förklaringskraft kontrollerat mot de senaste fem årens 
studieresultat i årskurs 9 på riksnivå. 
Tjänsteskrivelsen handlar om att revidera den nuvarande strukturresursmodellen till en ny mer 
pricksäker och ändamålsenlig resursfördelning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Styrdokument - strukturresursmodell för grundskola 

Beslut 
Informationen antecknas i protokollet. 

__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
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 § 91/2021 

Volymer 
 

Johan Von Brömsen, verksamhetsutvecklare och Monica Carhult Karlsson, verksamhetschef, 
informerar om volymerna för sektor Bildning och lärande. 

 
 Informationen innefattar:  

Befolkningskurvan mellan 2015 - 2020 och innefattar: 
- Barn i kö 
- FTH placerade 
- FSK-placerade  
- GY-placerade 
- GR-placerade  

I dagsläget är 2059 barn placerade i den kommunala förskolan. 
 
- Inflytt i Ytterby och Centrum 
- Organisationsförändringar 2021 
- Prognostiserad ökning år 2021 

 
Plan på kort sikt, Modul Iskällan planerad till VT22 
- Ca 2 avdelningar 

Organisation HT21/VT22 
- Marginell intern expansion  

 
Plan på medellång sikt 
- Nordtag förskola klar HT22 
- Tjuvkil förskola klar VT2023  

Plan på lång sikt 
- Permantering Fridemskullen 

Beslut 
Informationen antecknas till protokollet.  

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 92/2021 

Preliminärantagning gymnasiet 2021 
 

Amela Filipovic, verksamhetschef, informerar om preliminärantagningen för gymnasieskolan 
2021. 

 
- Siffrorna som redovisas är från preliminärantagningen från 15 april 
- Slutantagningen är 29 juni 
- Sökande till introduktionsprogram får besked om erbjuden plats vid slutantagningen i juni. 

 

Statistiken presenteras enligt följande: 
1. Elever till Kungälv, antagna på Mimers hus 
2. Elever från Kungälv, folkbokförda i Kungälvs kommun 
3. Elever från Kungälvs högstadieskolor 

 
 

1. 421 elever har sökt och är antagna i Kungälvs kommun (ej folkbokförda i kommunen) 
- Andel per program 
- Jämförelse mot år 2020 
- Antal elever per kommuner 

 
2. 440 elever som är folkbokförda i Kungälv kommun är preliminärantagna.  
- Andel per program 
- Andel folkbokförda elever per program 

 
3. Fördelning av hur elever på Munkgärde-, Thorild- och Ytterbyskolan sökt.  

 

Beslut 
Informationen antecknas till protokollet.  

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 93/2021 

Programutbud gymnasiet 
 

Amela Filipovic, verksamhetschef, informerar om arbete med programutbud på 
gymnasieskolan (Mimers hus). 

Beslut 
Informationen antecknas till protokollet.  

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 94/2021 

Juridiken gällande retroaktiv utbetalning 
 

Andreas Persson, handläggare, informerar om skoljuridiken kring de retroaktiva 
utbetalningarna. 

 
- Bakgrund till ärendet 
- Ärendegången gällande ersättning till fristående huvudmän 
- Tidigare hantering av underskott  

Beslut 
Informationen antecknas till protokollet.  

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 95/2021 

Bidrag till Ung Företagsamhet 2021 (Dnr KS2021/0744) 
En ansökan om bidrag till Ung Företagsamhet med 45 000 kronor för 2021 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 föreningsbidrag för samarbetet med Kungälvs kommun för 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Bidrag till Ung Företagsamhet 2021 

Beslut 
Ung Företagsamhet tilldelas 45 000 kronor i föreningsbidrag för samarbetet med 
Kungälvs kommun för 2021. 

__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
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 § 97/2021 

Kommunens svar till Skolinspektionen (Dnr KS2020/0787) 
Skolinspektionen har med stöd i 26 kap. 19-20 § skollagen (2010:800) genomfört en 
kvalitetsgranskning av huvudmannens styrning genom tydlighet i delegering och uppföljning. 
Syftet var att granska att det genom huvudmannens styrning och delegering finns en 
organisationsstruktur där roller, ansvar och befogenheter är tydliga och förankrade inom 
huvudmannens organisation 

 
De övergripande frågeställningarna är:  

1. l vilken utsträckning är huvudmannens delegering av uppgifter och återrapporteringskrav 
tydliggjorda?  

2. I vilken utsträckning sker implementering av delegerade uppgifter så att hög följsamhet 
främjas?  

3. I vilken utsträckning kontrollerar huvudmannen delegerade uppgifter för att tillförsäkra en 
väl genomförd delegering? 

 
Granskningen genomfördes under hösten 2020 och kommunen fick beslut i november med 
identifierade brister. Kungälvs kommun ska senast den 1 juni 2021 redovisa vilka 
förbättringsåtgärder som vidtagits under identifierade utvecklingsområden och resultat av dessa 
åtgärder.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Kommunens svar till Skolinspektionen 
Bilaga Huvudmannens redovisning 

Beslut 
1. Förvaltningens svar i bilaga; Huvudmannens redovisning, godkänns som 
huvudmannens svar till Skolinspektionen 

__________ 
 
Expedieras till:   Sektorchef Dennis Reinhold 

För kännedom till: Verksamhetschef Lars-Gunnar Hermansson, Verksamhetschef Catharina Bengtsson,  
Utvecklingsledare Nina Silfverblad 
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 § 98/2021 

Betygsresultat HT-20 grundskola 
 

Catarina Bengtsson, verksamhetschef, Lars-Gunnar Hermansson, verksamhetschef, och Nina 
Silfverblad, utvecklingsledare, informerar om betygsresultatet HT för eleverna i grundskolan. 
Under presentationen redovisas följande: 
 
Andel godkända betyg i alla ämnen 
-  Årskurs 6  
- Årskurs 9 

Andel godkända betyg per enhet i årskurs 9 
 

Skillnaden mellan VT 6 och HT åk 7 visar på sjunkande siffror. 
De ämnen som jämförelsen avser är följande: 
- Engelska,  
- Idrott & hälsa  
- Matematik 
- Svenska 
- Svenska som andraspråk 

 
 Betygspoäng och fördelning i årskurs 9 för följande ämnen: 

- Matematik 
- Svenska 
- Engelska  
- Idrott och hälsa  

Samt andel av elever med godkänt i alla ämnen, höstterminsbetyg för alla elever årskurserna  
6 – 9.  

Beslut 
Informationen antecknas till protokollet.  

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 99/2021 

Övriga frågor 
 
 Inga övriga frågor.  

Beslut 
Informationen antecknas till protokollet.  

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 100/2021 

Presentation LUPP 2020 
 

Nina Silfverblad, verksamhetsledare och Johan Sjöholm, handläggare, informerar om LUPP 
2020. 

 
Det som redovisas är följande: 
 
Information per bostadsområde; 
- Fritid- och träningsaktiviteter 
- Andel föreningsmedlemskap 
- Föreningsmedlemskap 2013 - 2020 
- Uppföljning av omfattning av aktiviteter på fritiden per kön 

Luppresultat per skolområde; 
- Skolundervisning 
- Möjlighet till hjälp/stöd  
- Stimulans av skolarbetet 
- Anpassning efter elevens behov 
- Trivsel och trygghet  

 
Politik och samhälle i Kungälv 
Fyra av tio elever i årskurs 8-elever vill vara med och påverka kommunfrågor.  
 
Trygghet 
Mer än var 5e åk 8 elev uppger att hen under senaste halvåret känt sig otrygg.  
 
Tendensen över hur ofta eleverna känner sig otrygga i vardagsmiljön ligger på en relativ lika 
nivå som 2017.  
 
Hälsa  
Redovisning av den självskattade hälsan hos eleverna.  
 
Ekonomi- covid-19 
Oro finns för föräldrars ekonomi och försämrat liv på grund av pandemin. 
- Redovisning per bostadsområde. 

 

Slutsats utifrån politiska mål och uppdrag 
- Ungdomars delaktighet och inflytande 
- Barnkonventionen  
- Föreningsdeltagande över tid 
- Fortsatt analys kring: 

o Psykisk hälsa 
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o Alkohol och droger 
o Fritidsvanor (kultur) 
o Trygghet  

Beslut 
Informationen antecknas till protokollet.  

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  

 
 
 




