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§ 101/2021

Val av justerare

Till justerare föreslås Gun-Marie Daun (KD)

Beslut
Till justerare utses Gun-Marie Daun (KD)
__________
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§ 102/2021

Tillkommande och utgående ärenden
Tillkommande ärende:
Rapporter
Kultur- och fritidsfrämjande stöd 2021: Nordiska Folkhögskolan 2021, del 2 (KS2021/0508)
Inga utgående ärenden.
Beslut
Dagordningen fastställs.
__________
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§ 103/2021

Information från sektorchef - sektor samhälle och utveckling
Anders Holm, sektorchef, har till sammanträdet skickat ut skriftlig information.
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
__________
Expedieras till
För kännedom till
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§ 104/2021

Beslut om koncept för kommunens skollinjetrafik (Dnr KS2019/2075)
Skollinjetrafiken står inför en ny upphandling via Västtrafik och förstudiearbetet är klart. Det
som kvarstår är att besluta om vilket trafikupplägg som ska råda under kommande
avtalsperiod. Förvaltningen har arbetat fram fyra olika alternativa koncept
1. Upphandla samma trafikvolymer som dagens trafikkoncept kräver.
2. Upphandla trafikvolymer som helt baseras på kommunens skolskjutsreglemente.
3. Upphandla trafikvolymer som baseras på kommunens skolskjutsreglemente och som kan
mer-utnyttjas till andra serviceresor (ex. flexlinje)
4. Upphandla trafikvolymer som baseras på att förändra skolornas ram-tider.
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
__________
Expedieras till
För kännedom till
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§ 107/2021

Stöd till RF SISU 2021 (Dnr KS2021/0773)

RF SISU Västra Götaland är distriktets stödorganisation för idrottsrörelsen och 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 etcetera
De samverkar med kommuner, Västra Götalandsregionen, universitet/högskolor och
näringsliv, tillsammans skapar de förutsättningar för att fler kan idrotta och få ett livslångt
intresse för idrott.
Kungälvs kommun samarbetar nära med konsulent från RF SISU och kommunen stöttar
årligen RF SISU med stöd i form av pengar. Kontinuerliga möten hålls med Idrottskonsulent
för att samverka i olika projekt och ge stöd till varandra.
En överenskommelse träffas mellan Kungälvs kommun och RF SISU Västra Götaland.
Förvaltningens förslag till beslut:
1. För verksamheten under 2021 ersätts RF-SISU med ett organisationsbidrag
på 180 000 kronor från Fritid och 50 000 kronor från Folkhälsa.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Stöd till RF SISU 2021
Beslut
__________

1. För verksamheten under 2021 ersätts RF-SISU med ett organisationsbidrag
på 180 000 kronor från Fritid och 50 000 kronor från Folkhälsa.

Expedieras till:

För kännedom till:
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§ 108/2021

Projekt- och arrangemangsstöd 2021: Nordiskt ljus (Dnr KS2021/0582)

Kommunstyrelsen avsätter medel varje år som ska användas till bidrag och stöd till föreningar
och frivilligorganisationer. 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. Föreningsstöd kan avse aktiviteter och
arrangemang men även drift av lokaler eller andra kostnader. Det kommunala föreningsstödet
avser endast att täcka en del av föreningens kostnader.
Nordiska Folkhögskolan har ansökt om projekt- och arrangemangsstöd för ett genomföra
kulturfestivalen Nordiskt Ljus, sommaren 2021. Nordiskt ljus är en kulturfestival och
mötesplats för konst- och kulturutövare i Norden. Nordiskt ljus är en kreativ motkraft till de
högerextrema rörelser som gör anspråk på det nordiska begreppet. Nordiskt ljus arrangeras på
och av Nordiska Folkhögskolan med ett program bestående av kurser, residens, tävlingar och
festivalhelg.
Nordiskt ljus tar plats sommaren 2021.
Föreningen anses uppfylla alla kriterier för att erhålla projekt och arrangemangsstöd.
Föreningen har ansökt om 70 00 kronor.
Förslag till beslut:
1. Festivalen Nordiskt Ljus erhåller 70 000 kronor i projekt- och arrangemangsstöd 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Projekt- och arrangemangsstöd 2021: Nordiskt ljus
Beslut
1. Festivalen Nordiskt Ljus erhåller 70 000 kronor i projekt- och arrangemangsstöd
2021.
__________
Expedieras till:

Nordiska Folkhögskolan

För kännedom till:

Katarina Vallström
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§ 109/2021

Investeringsbidrag 2021: Kungälvs fotbollsflickor (Dnr KS2021/0358)

Kommunstyrelsen avsätter medel varje år som ska användas till bidrag och stöd till föreningar
och frivilligorganisationer. 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. Föreningsstöd kan avse aktiviteter och
arrangemang men även drift av lokaler eller andra kostnader. Det kommunala föreningsstödet
avser endast att täcka en del av föreningens kostnader.
Idrottsföreningar med egna anläggningar kan ansöka om investeringsstöd. Stödet beviljas i
den mån kommunen har finansiella medel kvar att fördela där barn- och ungdomsverksamhet
prioriteras.
Stödet syftar till att förbättra situationen för de etablerade föreningar som saknar eller har
dåliga möjligheter att bedriva sin verksamhet eller som behöver ekonomiskt stöd för att
utveckla verksamheten inför den närmaste framtiden.
Budget 2021, investeringsbidrag: 360 000 kronor.
Föreningen Kungälvs fotbollsflickor skapades år 1989 och är en rent ideell förening. Idag har
föreningen ca 180 medlemmar i åldrarna 5–18 år samt 30 ledare. Föreningens övergripande
mål har sedan starten varit att öka intresset för fotboll bland flickor i Kungälv.
Föreningen har ansökt om 40 750 kronor för att investera i en solkraftsdriven gräsklippare till
anläggningen Klövervallen.
Förslag till beslut:
1. Föreningen Kungälvs fotbollsflickor erhåller 40 750 kronor i investeringsbidrag 2021.
2. Bidraget öronmärks för inköp av solcellsdriven gräsklippare. Föreningen ska påvisa att
gräsklipparen köps in och är satt i bruk, senast 2021-12-31, annars betalas stödet tillbaka
till kommunen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Investeringsbidrag 2021: Kungälvs fotbollsflickor
Beslut
1.
2.
__________

Föreningen Kungälvs fotbollsflickor erhåller 40 750 kronor i investeringsbidrag
2021.
Bidraget öronmärks för inköp av solcellsdriven gräsklippare. Föreningen ska
påvisa att gräsklipparen köps in och är satt i bruk, senast 2021-12-31, annars
betalas stödet tillbaka till kommunen.

Expedieras till:

Kungälvs fotbollsflickor

För kännedom till:

Katarina Vallström
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§ 110/2021

Investeringsbidrag 2021: Kungälvs roddklubb (Dnr KS2021/0635)

Kommunstyrelsen avsätter medel varje år som ska användas till bidrag och stöd till föreningar
och frivilligorganisationer. 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. Föreningsstöd kan avse aktiviteter och
arrangemang men även drift av lokaler eller andra kostnader. Det kommunala föreningsstödet
avser endast att täcka en del av föreningens kostnader.
Idrottsföreningar med egna anläggningar kan ansöka om investeringsstöd. Stödet beviljas i
den mån kommunen har finansiella medel kvar att fördela där barn- och ungdomsverksamhet
prioriteras.
Stödet syftar till att förbättra situationen för de etablerade föreningar som saknar eller har
dåliga möjligheter att bedriva sin verksamhet eller som behöver ekonomiskt stöd för att
utveckla verksamheten inför den närmaste framtiden.
Budget 2021, investeringsbidrag: 360 000 kronor.
Kungälvs roddklubb har ansökt om investeringsstöd på 100 000 kronor för att bygga ett
tillfälligt klubbhus medan befintligt klubbhus rivs och marken bereds för ett nytt permanent
klubbhus.
Förslag till beslut:
1. Kungälvs Roddklubb erhåller 100 000 kr i investeringsbidrag för 2021.
2. Bidraget öronmärks för att anlägga nya baracker och betalas tillbaka senast 30 juni, 2022 om
projektet inte påbörjats.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Investeringsbidrag 2021: Kungälvs roddklubb
Beslut
1. Kungälvs Roddklubb erhåller 100 000 kr i investeringsbidrag för 2021.
2. Bidraget öronmärks för att anlägga nya baracker och betalas tillbaka senast 30
juni, 2022 om projektet inte påbörjats.
__________
Expedieras till:

Kungälvs roddklubb

För kännedom till:

Katarina Vallström
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§ 111/2021

Investeringsbidrag 2021: Harestads skyttegille (Dnr KS2021/0913)

Kommunstyrelsen avsätter medel varje år som ska användas till bidrag och stöd till föreningar
och frivilligorganisationer. 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. Föreningsstöd kan avse aktiviteter och
arrangemang men även drift av lokaler eller andra kostnader. Det kommunala föreningsstödet
avser endast att täcka en del av föreningens kostnader.
Idrottsföreningar med egna anläggningar kan ansöka om investeringsstöd. Stödet beviljas i
den mån kommunen har finansiella medel kvar att fördela där barn- och ungdomsverksamhet
prioriteras.
Stödet syftar till att förbättra situationen för de etablerade föreningar som saknar eller har
dåliga möjligheter att bedriva sin verksamhet eller som behöver ekonomiskt stöd för att
utveckla verksamheten inför den närmaste framtiden.
Budget 2021, investeringsbidrag: 360 000 kronor.
Harestads skyttegille har ansökt om investeringsbidrag om totalt 94 195 kronor för kostnader
föreningen hade 2019. Av dessa har förvaltningen godkänt som investeringar för 14 556
kronor.
Förslag till beslut:
Föreningen Harestads skyttegille erhåller 14 556 kronor i investeringsstöd 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Investeringsbidrag 2021: Harestads skyttegille
Beslut
1. Föreningen Harestads skyttegille erhåller 14 556 kronor i investeringsstöd 2021.
__________
Expedieras till:

Harestads skyttegille

För kännedom till:

Katarina Vallström
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§ 112/2021

Investeringsbidrag 2021: Kungälvs kanotklubb (Dnr KS2021/0917)

Kommunstyrelsen avsätter medel varje år som ska användas till bidrag och stöd till föreningar
och frivilligorganisationer. 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. Föreningsstöd kan avse aktiviteter och
arrangemang men även drift av lokaler eller andra kostnader. Det kommunala föreningsstödet
avser endast att täcka en del av föreningens kostnader.
Idrottsföreningar med egna anläggningar kan ansöka om investeringsstöd. Stödet beviljas i
den mån kommunen har finansiella medel kvar att fördela där barn- och ungdomsverksamhet
prioriteras.
Stödet syftar till att förbättra situationen för de etablerade föreningar som saknar eller har
dåliga möjligheter att bedriva sin verksamhet eller som behöver ekonomiskt stöd för att
utveckla verksamheten inför den närmaste framtiden.
Budget 2021, investeringsbidrag: 360 000 kronor

Kungälvs kanotklubb är en förening i eget klubbhus vid utesimbadet och älven.
Föreningen har ansökt om stöd för investeringar som gjorts under 2019.
Föreningen har sökt stöd för 57 947 kronor.
Förslag till beslut:
Kungälvs kanotklubb erhåller 57 947 kronor i investeringsstöd 2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Investeringsbidrag 2021: Kungälvs kanotklubb
Beslut
1. Kungälvs kanotklubb erhåller 57 947 kronor i investeringsstöd 2021.
__________
Expedieras till:

Kungälvs kanotklubb

För kännedom till:

Katarina Vallström
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§ 113/2021

Investeringsbidrag 2021: Kungälvs Bågskytteklubb (Dnr KS2021/0926)

Kommunstyrelsen avsätter medel varje år som ska användas till bidrag och stöd till föreningar
och frivilligorganisationer. 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. Föreningsstöd kan avse aktiviteter och
arrangemang men även drift av lokaler eller andra kostnader. Det kommunala föreningsstödet
avser endast att täcka en del av föreningens kostnader.
Idrottsföreningar med egna anläggningar kan ansöka om investeringsstöd. Stödet beviljas i
den mån kommunen har finansiella medel kvar att fördela där barn- och ungdomsverksamhet
prioriteras.
Stödet syftar till att förbättra situationen för de etablerade föreningar som saknar eller har
dåliga möjligheter att bedriva sin verksamhet eller som behöver ekonomiskt stöd för att
utveckla verksamheten inför den närmaste framtiden.
Budget 2021, investeringsbidrag: 360 000 kronor.
Kungälvs Bågskytteklubb har ansökt om investeringsstöd för kostnader föreningen hade
2019.
Föreningen har 72 medlemmar och av dessa är 23 mellan 7–20 år, varav 4 av dessa är flickor.
Föreningen ansöker om stöd på totalt 36 844 kronor.
Förslag till beslut:
Kungälvs Bågskytteklubb erhåller 36 844 kronor i investeringsstöd 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Investeringsbidrag 2021: Kungälvs Bågskytteklubb
Beslut
1.Kungälvs Bågskytteklubb erhåller 36 844 kronor i investeringsstöd 2021.
__________
Expedieras till:

Kungälvs Bågskytteklubb

För kännedom till:

Katarina Vallström
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§ 114/2021

Investeringsstöd 2021: Kungälvs orienteringsklubb (Dnr KS2021/0937)

Kommunstyrelsen avsätter medel varje år som ska användas till bidrag och stöd till föreningar
och frivilligorganisationer. 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. Föreningsstöd kan avse aktiviteter och
arrangemang men även drift av lokaler eller andra kostnader. Det kommunala föreningsstödet
avser endast att täcka en del av föreningens kostnader.
Idrottsföreningar med egna anläggningar kan ansöka om investeringsstöd. Stödet beviljas i
den mån kommunen har finansiella medel kvar att fördela där barn- och ungdomsverksamhet
prioriteras.
Stödet syftar till att förbättra situationen för de etablerade föreningar som saknar eller har
dåliga möjligheter att bedriva sin verksamhet eller som behöver ekonomiskt stöd för att
utveckla verksamheten inför den närmaste framtiden.
Budgeten för 2021 avseende investeringsbidrag är 360 000 kronor.
Kungälvs orienteringsklubb har ansökt om investeringsstöd, för kostnader föreningen hade
2019. Kungälvs orienteringsklubb har sitt säte i Kungälv och äger en fastighet 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 ansöker om totalt 20 217 kronor. Förvaltningen har av dessa godkänt 19 445
kronor som investeringar.
Förslag till beslut:
Kungälvs orienteringsklubb erhåller 19 445 kronor i investeringsstöd 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Investeringsstöd 2021: Kungälvs orienteringsklubb
Beslut
1. Kungälvs orienteringsklubb erhåller 19 445 kronor i investeringsstöd 2021.
__________
Expedieras till:

Kungälvs Orienteringsklubb

För kännedom till:

Katarina Vallström
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§ 115/2021

Investeringsstöd 2021: Romelanda Ungdomsförening (Dnr KS2021/0959)

Kommunstyrelsen avsätter medel varje år som ska användas till bidrag och stöd till föreningar
och frivilligorganisationer. 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. Föreningsstöd kan avse aktiviteter och
arrangemang men även drift av lokaler eller andra kostnader. Det kommunala föreningsstödet
avser endast att täcka en del av föreningens kostnader.
Idrottsföreningar med egna anläggningar kan ansöka om investeringsstöd. Stödet beviljas i
den mån kommunen har finansiella medel kvar att fördela där barn- och ungdomsverksamhet
prioriteras.
Stödet syftar till att förbättra situationen för de etablerade föreningar som saknar eller har
dåliga möjligheter att bedriva sin verksamhet eller som behöver ekonomiskt stöd för att
utveckla verksamheten inför den närmaste framtiden.
Budgeten för 2021 avseende investeringsbidrag är 360 000 kronor.

Romelanda ungdomsförening har ansökt om investeringsbidrag om totalt 375 678 kronor för
kostnader som föreningen hade 2019.
Förslag till beslut:
Romelanda ungdomsförening erhåller 0 kronor i investeringsstöd 2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Investeringsstöd 2021: Romelanda Ungdomsförening
Beslut
1. Romelanda ungdomsförening erhåller 0 kronor i investeringsstöd 2021.
__________
Expedieras till:

Romelanda Ungdomsförening

För kännedom till:

Katarina Vallström
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§ 116/2021

Nominering kulturpris och stipendium
Matilda Skön, kulturchef, för dialog med utskottet gällande nomineringar och arbetet med
kulturpris och kulturstipendium.
•
•

Ansökningstiden går ut 23 juni
Nomineringar

Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
__________
Expedieras till
För kännedom till
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§ 117/2021

Kulturplan
Matilda Skön, kulturchef, presenterar och för dialog med utskottet gällande planering och
arbete med kulturplanen.
Utskottet kommer med input utifrån de underlag som finns i dagsläget.
Under punkter diskuteras följande:
• Kulturgaranti
• Utemiljö
• Kulturarv
• Idrottsskola
• Kulturskola
• Tillgängliggöra och synliggöra kulturen
• Samarbete med näringslivet/andra aktörer
• Social hållbarhet
• Regionens kulturplan
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
__________
Expedieras till
För kännedom till
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§ 118/2021

Information från sektorchef - sektor bildning och lärande
Dennis Reinhold, sektorchef, informerar om aktuell information från sektor bildning och
lärande.
Den information som informeras om är följande:
- Retroaktiv betalning av grundbelopp till friskolor
o Preliminär tidsplan
o Återstående utredningar
- Lyckat studentfirande
- Arbetet med betygsstatistik pågår
- Skolavslutning
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
__________
Expedieras till
För kännedom till
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§ 119/2021

Ekonomi och personal
Ingrid Karlsson, Helena Odinge, Kerstin Engelin, alla från ekonomi redovisar den ekonomiska
delen av tertialrapport 1 tillsammans med Helene Nauber, HR-enheten, som redovisar
personalrapporteringen.
-

Åtgärder enligt förvaltningens verksamhetsplan

-

Förskola och pedagogisk omsorg
Grundskola och fritidshem F-6
Grundskola 7-9, gymnasium och vuxenutbildning
Sektorgemensamt och kultur

-

Merkostnader på grund av covid-19, prognos
Prognosen grundar sig på att verksamheten startar som vanligt efter sommaren.

Personalrapportering
- Sjukfrånvaro (kort, lång)
o Kungälvs kommun
o Sektor bildning och lärande
o Förskola
o Grundskola F-6
o Grundskola 7-9
o Gymnasium och vuxenenheten
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
__________
Expedieras till
För kännedom till
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§ 120/2021

Redovisning av skolmiljarden
Ingrid Karlsson, Helena Odinge, Kerstin Engelin, alla från ekonomi redovisar fördelning av
skolmiljarden, 4.765 tkr varav 4.105 tkr går till kommunala skolor.
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
__________
Expedieras till
För kännedom till
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§ 121/2021

Fördjupning förskola
Nina Silfverblad och Monica Carhult Karlsson, informerar om det pågående arbetet på
förskolan.
-

Förskolan är betydelsefull för språkliga och matematiska färdigheter samt för en bättre
psykisk hälsa.

-

Andel inskrivna barn i förskola, 1-5 år
Jämförelse per kommun
Pedagogisk omsorg

-

Effekter av att gå i förskola enligt forskningen
Förskolans betydelse hos barn med svag socioekonomiska bakgrund
Faktorer som påverkar kvalitén
o Processkvalitet
o Strukturkvalitet
Specialpedagogiskt perspektiv
Samband mellan kostnader och andel legitimerade förskollärare
Personaltäthet

Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
__________
Expedieras till
För kännedom till
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§ 122/2021

SKA-rapport - analysverktyg används det i verksamheten
Catharina Bengtsson, verksamhetschef, informerar om verksamheternas arbetssätt och hur de
använder sig av Unikum.
-

Dokumentation
All information till vårdnadshavare går via Unikum
Information över hur verksamheterna använder sig av analysverktyg och stödverktyg.

Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
__________
Expedieras till
För kännedom till
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§ 123/2021

Systematiskt kvalitetsarbete sektor skola 20/21, fokus förskola (Dnr
KS2021/0925)

Skollagen ställer krav på att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla
utbildningen. I Kungälvs kommun följs kvaliteten i verksamheten upp med utgångspunkt i
läroplanernas övergripande mål och riktlinjer. Aktuell rapport fokuserar på kvaliteten i förskola
och pedagogisk omsorg. Rapporten skickas ut till ledamöterna, och informationen antecknas i
protokollet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Systematiskt kvalitetsarbete sektor skola 20/21, fokus förskola
Bilaga Systematiskt kvalitetsarbete sektor skola 20-21 - Fokus förskola
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
__________
Expedieras till:

För kännedom till:
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§ 124/2021

Fastställande av start- och sluttider för läsårstider 2022/2023 (Dnr
KS2021/0901)
Utskottet för bildning och lärande beslutar årligen om läsårstider i
förskoleklassen,grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan.
Sektor bildning och lärande föreslår att Utskottet för Bildning och lärande fastställer
läsåret 2022/2023 års start- och sluttider enligt verksamhetens förslag till beslut.
Hösttermin 2022: den 22 augusti – den 22 december.
Vårtermin 2023: den 10 januari – den 13 juni.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Fastställande av start- och sluttider för läsårstider 2022/2023
Beslut
Beslut antas enligt följande:
Höstterminen 2022: 20220822–20221222
Vårterminen 2023: 20230110–20230613
__________
Expedieras till:

För kännedom till:
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§ 125/2021

Utdelning gymnasieskolans samfond läsåret 2021/2022 (Dnr KS2021/0482)
Utskottet för Bildning och lärande har varje år möjlighet att dela ut 35 000 kronor ur Stiftelsen
Skolans samfond för gymnasiet i Kungälvs kommun. Inför årets utdelning har två ansökningar
för totalt 32 999 kronor inkommit till kommunen. Verksamheten föreslår att ansökan gällande
studieresa till Stockholm med slotts- och riksdagsbesök från Trekungagymnasiet beviljas i sin
helhet och att ansökan för köp av dator samt nya glasögon avslås. Ansökningen som beviljas
ger förutsättningar för aktivitet och lärande med kulturell förståelse via nya upplevelser i social
gemenskap. Ansökningen som avslås bedöms däremot inte stämma överens med fondens
stadgar. Verksamheten föreslår också att Trekungagymnasiet som beviljas bidrag från
samfonden ska inkomma med en redovisning hur bidraget använts senast den 30 juni 2022.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Utdelning gymnasieskolans samfond läsåret 2021/2022
Bilaga Bilaga 1 stadgar Stiftelsen Skolans samfond för gymnasiet
Beslut
1. Följande ansökning till Stiftelsen Skolans samfond för gymnasiet i Kungälvs
kommun beviljas:
o Studieresa till Stockholm med slotts- och riksdagsbesök för elever inom
gymnasiesärskolan på Trekungagymnasiet, 20 000 kronor.
2. Följande ansökning till Stiftelsen Skolans samfond för gymnasiet i Kungälvs
kommun avslås. Ansökan bedöms inte stämma överens med fondens stadgar.
o Köp av dator för jobb och studier samt kostnader för glasögon till elev,
12 999 kronor.
3. Trekungagymnasiet som beviljas bidrag från Stiftelsen Skolans samfond för
gymnasiet i Kungälvs kommun ska senast den 30 juni 2022 inkomma med en
redovisning av hur bidraget använts.
__________
Expedieras till:
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§ 126/2021

Utdelning grundskolans samfond läsåret 2021/2022 (Dnr KS2021/0286)

Utskottet för Bildning och lärande har varje år möjlighet att dela ut 40 000 kronor ur Stiftelsen
Skolans samfond för grundskolan i Kungälvs kommun. Inför årets utdelning har två
ansökningar för totalt 29 550 kronor inkommit till kommunen. Verksamheten föreslår att
ansökan gällande cyklar för fritidshemmens yngsta barn på Diserödsskolan beviljas i sin helhet
och att ansökan för köp av dator samt kostnader kopplat till körkort avslås. Ansökningen som
beviljas ger förutsättningar för aktivitet och lärande. Ansökan som avslås bedöms däremot inte
stämma överens med fondens stadgar. Verksamheten föreslår också att Diserödsskolan som
beviljas bidrag från samfonden ska inkomma med en redovisning hur bidraget använts senast
den 30 juni 2022.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Utdelning grundskolans samfond läsåret 2021/2022
Bilaga Bilaga 1 stadgar Stiftelsen Skolans samfond för grundskolan
Beslut
1. Följande ansökning till Stiftelsen Skolans samfond för grundskolan i Kungälvs
kommun beviljas:
o Cyklar för fritidshemmens yngsta barn på Diserödsskolan, 10 356 kronor.
2. Följande ansökning till Stiftelsen Skolans samfond för grundskolan i Kungälvs
kommun avslås. Ansökan bedöms inte stämma överens med fondens stadgar.
o Köp av dator för jobb och studier samt kostnader för att ta körkort till elev,
19 194 kronor.
3. Diserödsskolan som beviljas bidrag från Stiftelsen Skolans samfond för
grundskolan i Kungälvs kommun ska senast den 30 juni 2022 inkomma med en
redovisning av hur bidraget använts.
__________
Expedieras till:
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§ 127/2021

Rapporter
-

Minnesanteckningar Idrottsrådets möte 2021-05-26

Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
__________
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§ 128/2021

Kultur- och fritidsfrämjande stöd 2021: Nordiska Folkhögskolan 2021, del
2 (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 0 kronor i stöd för verksamheten 2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Kultur- och fritidsfrämjande stöd 2021: Nordiska Folkhögskolan 2021, del 2
Beslut
1. Nordiska Folkhögskolan erhåller 0 kronor i stöd för verksamheten 2021.
__________
Expedieras till:

Nordiska Folkhögskolan

För kännedom till:

Katarina Vallström
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