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§ 80/2022 

Val av justerare 

 
 Till justerare föreslås Gun-Marie Daun (KD) 
 Till justerare föreslås William Hult (S) §95 

Beslut 

             Till justerare utses Gun-Marie Daun (KD) 
             Till justerare utses William Hult (S) §95 

 
__________ 
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§ 81/2022 

Tillkommande och utgående ärenden 

 
Tillkommande ärenden 
Revidering av sluttid för vårterminen 2023 (Dnr KS2021/0901) 

 

Beslut 

            Dagordningen fastställs 
 

__________ 
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§ 82/2022 

Information från sektorchef 

 
 Helena Tellberg, verksamhetschef, informerar om följande: 
 
 Vatten, ventilation och brandsäkerhet 

• Hålta skola 

• Vattenförsörjning 

• Två vattentankar 
 
 Utskottet för dialog med Helena Tellberg 
  
 Föreningshyra- projekt 

• Hyror för föreningar 

• Bokningssystem- arbetet pågår 
 

Fritidsanläggningar 
Badplatser- besiktning pågår 
Bollplaner- alla är igång.  
 
Katarina Vallström, fritidskonsulent, informerar om följande: 
 
Idrottspolitisk plan  

• Plan utifrån det idrottspoliska programmet 

• Uppdraget 

• Workshopgenomfördes 11 maj 
- Från föreningslivet, kommunen och näringslivet 
- 15 deltagare 
- Nuläge 

• Processen fortsätter kring arbetsdokumentet via kompletteringar, förtydliganden och mer 
precisisa aktiviteter. 

• Beslut i september i UBL 
 
 Utskottet för dialog med Katarina Vallström   

Beslut 

            Informationen antecknas till protokollet 
 

__________ 
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 § 83/2022 

Tjänsteutlåtande, driftbidrag 2022: Harestads skyttegille (Dnr 
KS2022/0340) 

 
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 2020. 
Total budget för bidraget att fördela: 1 400 000 kronor.  
 
Harestads skyttegille har ansökt om stöd för kostnader föreningen haft under 2020.  
 
Förslag till beslut:  
Harestads skyttegille erhåller 30 786 kronor i driftbidrag 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Driftbidrag 2022: Harestads skyttegille  

 

Beslut 

                     Harestads skyttegille erhåller 30 786 kronor i driftbidrag 2022. 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till Katarina Vallström 
Harestads skyttegille 

 För kännedom till  
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 § 84/2022 

Driftbidrag 2022: IFK Kungälv (Dnr KS2022/0341) 

 
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 2020. 
Total budget för bidraget att fördela: 1 400 000 kronor.  

 
Föreningen IFK Kungälv har ansökt om stöd för kostnader föreningen haft under 2020.  

 
Förslag till beslut:  
IFK Kungälv erhåller 76 575 kronor i driftbidrag 2022.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Driftbidrag 2022: IFK Kungälv 

 

Beslut 

                                 IFK Kungälv erhåller 76 575 kronor i driftbidrag 2022. 
 

 
__________ 
 
 

 Expedieras till Katarina Vallström 
IFK Kungälv 

 För kännedom till  
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 § 85/2022 

Driftbidrag 2022: IK Kongahälla (Dnr KS2022/0342) 

 
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 2020. 
Total budget för bidraget att fördela: 1 400 000 kronor.  

 
IK Kongahälla har ansökt om stöd för kostnader föreningen haft under 2020.  

 
Förslag till beslut:  
Föreningen IK Kongahälla erhåller 34 548 kronor i driftbidrag 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Driftbidrag 2022:IK Kongahälla 

Beslut 

             Föreningen IK Kongahälla erhåller 34 548 kronor i driftbidrag 2022. 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till Katarina Vallström 
IK Kongahälla 

 För kännedom till  
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 § 86/2022 

Driftbidrag 2022: Kareby IS (Dnr KS2022/0343) 

 
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 2020. 
Total budget för bidraget att fördela: 1 400 000 kronor.  

 
Kareby IS har ansökt om stöd för kostnader föreningen haft under 2020.  
Förslag till beslut:  

 
Kareby IS erhåller 59 008 kronor i driftbidrag 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Driftbidrag 2022: Kareby IS 

Beslut 

                                  Kareby IS erhåller 59 008 kronor i driftbidrag 2022. 
 

 
__________ 
 
 

 Expedieras till Katarina Vallström 
Kareby IS 
 

 För kännedom till  
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 § 87/2022 

Driftbidrag 2022: Kode IF (Dnr KS2022/0344) 

 
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 2020. 
Total budget för bidraget att fördela: 1 400 000 kronor.  

 
Kode IF har ansökt om stöd för kostnader föreningen haft under 2020.  

 
Förslag till beslut:  

 
Kode IF erhåller 121 159 kronor i driftbidrag 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Driftbidrag 2022: Kode IF 
 

Beslut 

            Kode IF erhåller 121 159 kronor i driftbidrag 2022. 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till Katarina Vallström  
Kode IF 

 För kännedom till  
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 § 88/2022 

Driftbidrag 2022: Kongahälla Ridsällskap (Dnr KS2022/0346) 

 
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 2020. 
Total budget för bidraget att fördela: 1 400 000 kronor.  

 
Föreningen Kongahälla Ridsällskap har ansökt om stöd för kostnader föreningen haft under 
2020.  

 
Förslag till beslut:  

 
Kongahälla Ridsällskap erhåller 168 047 kronor i driftbidrag 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Driftbidrag 2022: Kongahälla Ridsällskap 

Beslut 

             Kongahälla Ridsällskap erhåller 168 047 kronor i driftbidrag 2022. 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till Katarina Vallström 
Kongahälla Ridsällskap 
 

 För kännedom till  
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 § 89/2022 

Driftbidrag 2022: Kungälv kyokushin karate (Dnr KS2022/0347) 

 
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 2020. 
Total budget för bidraget att fördela: 1 400 000 kronor.  

 
Kungälv kyokushin karate har ansökt om stöd för kostnader föreningen haft under 2020.  

 
Förslag till beslut:  

 
Kungälv kyokushin karate erhåller 160 691 kronor i driftbidrag 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Driftbidrag 2022: Kungälv kyokushin karate 
 

Beslut 

              Kungälv kyokushin karate erhåller 160 691 kronor i driftbidrag 2022. 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till Katarina Vallström 
Kungälv kyokushin karate 

 För kännedom till  
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 § 90/2022 

Driftbidrag 2022: Kungälvs Fotbollsflickor (Dnr KS2022/0349) 

 
 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 2020. 
Total budget för bidraget att fördela: 1 400 000 kronor.  
 
Kungälvs fotbollsflickor har ansökt om stöd för kostnader föreningen haft under 2020.  
 
Förslag till beslut:  
 
Kungälvs fotbollsflickor erhåller 56 230 kronor i driftbidrag 2022.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Driftbidrag 2022: Kungälvs Fotbollsflickor 

 

Beslut 

                                 Kungälvs fotbollsflickor erhåller 56 230 kronor i driftbidrag 2022. 
 

 
__________ 
 
 

 Expedieras till Katarina Vallström 
Kungälvs fotbollsflickor 

 För kännedom till  
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 § 91/2022 

Driftbidrag 2022: Kungälvs kanotklubb (Dnr KS2022/0350) 

 
 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 2020. 
Total budget för bidraget att fördela: 1 400 000 kronor.  
 
Kungälvs kanotklubb har ansökt om stöd för kostnader föreningen haft under 2020.  
 
Förslag till beslut:  
 
Kungälvs kanotklubb erhåller 129 028 kronor i driftbidrag 2022.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Driftbidrag 2022: Kungälvs kanotklubb 

 

Beslut 

            Kungälvs kanotklubb erhåller 129 028 kronor i driftbidrag 2022. 
 

 
__________ 
 
 

 Expedieras till Katarina Vallström 
Kungälvs kanotklubb 

 För kännedom till  
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 § 92/2022 

Driftbidrag 2022: Kungälvs Orienteringsklubb (Dnr KS2022/0352) 

 
 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 2020. 
Total budget för bidraget att fördela: 1 400 000 kronor.  
 
Kungälvs orienteringsklubb har ansökt om stöd för kostnader föreningen haft under 2020.  
 
Förslag till beslut:  
 
Kungälvs orienteringsklubb erhåller 40 576 kronor i driftbidrag 2022.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Driftbidrag 2022: Kungälvs Orienteringsklubb 

 

Beslut 

            Kungälvs orienteringsklubb erhåller 40 576 kronor i driftbidrag 2022.  
 

 
__________ 
 
 

 Expedieras till Katarina Vallström 
Kungälvs orienteringsklubb 

 För kännedom till  
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 § 93/2022 

Driftbidrag 2022: Kungälvs Roddklubb (Dnr KS2022/0353) 

 
 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 2020. 
Total budget för bidraget att fördela: 1 400 000 kronor.  
 
Kungälvs Roddklubb har ansökt om stöd för kostnader föreningen haft under 2020.  
 
Förslag till beslut:  
 
Kungälvs Roddklubb erhåller 52 156 kronor i driftbidrag 2022.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Driftbidrag 2022: Kungälvs Roddklubb 

 

Beslut 

              Kungälvs Roddklubb erhåller 52 156 kronor i driftbidrag 2022. 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till Katarina Vallström 
Kungälvs roddklubb 

 För kännedom till  
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 § 94/2022 

Driftbidrag 2022: Kungälvs självförsvarsklubb Chikara (Dnr KS2022/0354) 

 
 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 2020. 
Total budget för bidraget att fördela: 1 400 000 kronor.  
 
Kungälvs självförsvarsklubb Chikara har ansökt om stöd för kostnader föreningen haft under 
2020.  
 
Förslag till beslut:  
 
Kungälvs självförsvarsklubb Chikara erhåller 89 046 kronor i driftbidrag 2022.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Driftbidrag 2022: Kungälvs självförsvarsklubb Chikara 

 

Beslut 

                                 Kungälvs självförsvarsklubb Chikara erhåller 89 046 kronor i driftbidrag 2022. 
 

 
__________ 
 
 

 Expedieras till Katarina Vallström 
Kungälvs självförsvarsklubb Chikara 

 För kännedom till  

 
 
 

  



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2022-06-07 
Sida  19 (45) 

 
 

 UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH 
LÄRANDE 

 

Justeras sign 

 

 § 95/2022 

Driftbidrag, 2022: Marstrands segelsällskap (Dnr KS2022/0357) 

 
 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 2020. 
Total budget för bidraget att fördela: 1 400 000 kronor.  
 
Marstrands segelsällskap har ansökt om stöd för kostnader föreningen haft under 2020.  
 
Förslag till beslut:  
 
Marstrands segelsällskap erhåller 46 479 kronor i driftbidrag 2022. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Driftbidrag, 2022: Marstrands segelsällskap 

 

Beslut 

Marstrands segelsällskap erhåller 46 479 kronor i driftbidrag 2022. 
 

 
__________ 
Anna Vedin (M) deltar inte i handläggning eller beslut av ärendet på grund av jäv. 
 

 Expedieras till Katarina Vallström 
Marstrands segelsällskap 

 För kännedom till  
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 § 96/2022 

Driftbidrag, 2022: Romelanda Ungdomsförening (Dnr KS2022/0358) 

 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 2020. 
Total budget för bidraget att fördela: 1 400 000 kronor.  
 
Romelanda Ungdomsförening har ansökt om stöd för kostnader föreningen haft under 2020.  
 
Förslag till beslut:  
 
Romelanda Ungdomsförening erhåller 149 459 kronor i driftbidrag 2022.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Driftbidrag, 2022: Romelanda Ungdomsförening 

 

Beslut 

             Romelanda Ungdomsförening erhåller 149 459 kronor i driftbidrag 2022. 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till Katarina Vallström 
Romelanda Ungdomsförening 
 

 För kännedom till  
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 § 97/2022 

Driftbidrag, 2022: Ytterby IS (Dnr KS2022/0359) 

 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 2020. 
Total budget för bidraget att fördela: 1 400 000 kronor.  
 
Ytterby IS har ansökt om stöd för kostnader föreningen haft under 2020.  
 
Förslag till beslut:  
 
Ytterby IS erhåller 38 557 kronor i driftbidrag 2022.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Driftbidrag, 2022: Ytterby IS 

 

Beslut 

Ytterby IS erhåller 38 557 kronor i driftbidrag 2022. 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till Katarina Vallström 
Ytterby IS 

 För kännedom till  
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 § 98/2022 

Investeringsstöd 2022: Kareby IS (Dnr KS2022/0680) 

 Kommunstyrelsen avsätter medel varje år som ska användas till bidrag och stöd till föreningar 
och frivillighetsorganisationer. 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 och investeringar. Det kommunala föreningsstödet 
avser endast 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 inom för närmaste framtiden.  
 
Budget för 2022 avseende investeringsstöd är 360 000 kronor.  
 
Kareby IS har ansökt om investeringsstöd för totalt 80 450 kronor. 
 
Förslag till beslut:  
Kareby IS erhåller 32 180 kronor i investeringsstöd 2022.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Investeringsstöd 2022: Kareby IS 

 

Beslut 

             Kareby IS erhåller 32 180 kronor i investeringsstöd 2022. 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till Katarina Vallström 
Kareby IS 

 För kännedom till  
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 § 99/2022 

Investeringsstöd 2022: Kungälvs orienteringsklubb (Dnr KS2022/0682) 

 
 Kommunstyrelsen avsätter medel varje år som ska användas till bidrag och stöd till föreningar 
och frivillighetsorganisationer. 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 och investeringar. Det kommunala föreningsstödet 
avser endast 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 inom för närmaste framtiden.  
 
Budget för 2022 avseende investeringsstöd är 360 000 kronor.  
 
Kungälvs orienteringsklubb har ansökt om investeringsstöd för totalt 144 081 kronor. 
 
Förslag till beslut:  
Kungälvs orienteringsklubb erhåller 57 632 kronor i investeringsstöd 2022.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Investeringsstöd 2022: Kungälvs orienteringsklubb 

 

Beslut 

           Kungälvs Orienteringsklubb erhåller 57 632 kronor i investeringsstöd 2022. 
 

 
__________ 
 
 

 Expedieras till Katarina Vallström 
Kungälvs orienteringsklubb 

 För kännedom till  
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 § 100/2022 

Investeringsstöd 2022: Romelanda Ungdomsförening (Dnr KS2022/0876) 

 
 Kommunstyrelsen avsätter medel varje år som ska användas till bidrag och stöd till föreningar 
och frivillighetsorganisationer. 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 och investeringar. Det kommunala föreningsstödet 
avser endast 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 inom för närmaste framtiden.  
 
Budget för 2022 avseende investeringsstöd är 360 000 kronor.  
 
Romelanda Ungdomsförening har ansökt om investeringsstöd för totalt 192 944 kronor. 
 
Förslag till beslut:  
Romelanda Ungdomsförening erhåller 77 177 kronor i investeringsstöd 2022.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Investeringsstöd 2022: Romelanda Ungdomsförening 

 

Beslut 

            Romelanda ungdomsförening erhåller 77 177 kronor i investeringsstöd 2022. 
              
 

 
__________ 
 
 

 Expedieras till Katarina Vallström 
Romelanda ungdomsförening 

 För kännedom till  
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 § 101/2022 

Investeringsstöd 2022: Harestads skyttegille (Dnr KS2022/0877) 

 Kommunstyrelsen avsätter medel varje år som ska användas till bidrag och stöd till föreningar 
och frivillighetsorganisationer. 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 och investeringar. Det kommunala föreningsstödet 
avser endast 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 inom för närmaste framtiden.  
 
Budget för 2022 avseende investeringsstöd är 360 000 kronor.  
 
Harestads skyttegille har ansökt om investeringsstöd för totalt 397 000 kronor. 
 
Förslag till beslut:  
Föreningen Harestads skyttegille erhåller 139 000 kronor i investeringsstöd 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Investeringsstöd 2022: Harestads skyttegille 

 

Beslut 

            Föreningen Harestads skyttegille erhåller 139 000 kronor i investeringsstöd 2022. 
 

 
__________ 
 
 

 Expedieras till Katarina Vallström 
Harestads skyttegille 

 För kännedom till  
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 § 102/2022 

Investeringsstöd 2022: Kungälvs brukshundsklubb (Dnr KS2022/0681) 

 
 Kommunstyrelsen avsätter medel varje år som ska användas till bidrag och stöd till föreningar 
och frivillighetsorganisationer. 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 och investeringar. Det kommunala föreningsstödet 
avser endast 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 inom för närmaste framtiden.  
 
Budget för 2022 avseende investeringsstöd är 360 000 kronor.  
 
Kungälvs brukshundsklubb har ansökt om investeringsstöd för totalt 150 000 kronor. 
 
Förslag till beslut:  
Kungälvs brukshundsklubb erhåller 60 000 kronor i investeringsstöd 2022.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Investeringsstöd 2022: Kungälvs brukshundsklubb 

 

Beslut 

             Kungälvs brukshundsklubb erhåller 60 000 kronor i investeringsstöd 2022. 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till Katarina Vallström  
Kungälvs brukshundsklubb 
 

 För kännedom till  
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 § 103/2022 

Projekt- och arrangemangsstöd 2022: Föreningen Folkets hus och park 
(Dnr KS2022/0893) 

 
 Kommunstyrelsen avsätter medel varje år som ska användas till bidrag och stöd till föreningar 
och frivillighetsorganisationer. 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 täcka en del av föreningens kostnader.  
 
Föreningen Folkets hus och park har ansökt om stöd för att skapa två stora arrangemang 
sommaren 2022 för att återfå publiken till parken efter två års pandemi.  
Föreningen har ansökt om 40 000 kronor.  
 
Förslag till beslut:  
Föreningen Folkets hus och park erhåller 32 000 kronor i projekt- och arrangemangsstöd 
2022. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Projekt- och arrangemangsstöd 2022: Föreningen Folkets hus och park 
 

Beslut 

Föreningen Folkets hus och park erhåller 32 000 kronor i projekt- och 
arrangemangsstöd 2022. 

 
__________ 
 
 

 Expedieras till Katarina Vallström 
Folkets hus och park 

 För kännedom till  
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 § 104/2022 

Projekt- och arrangemangsstöd 2022: Nordiska folkhögskolan, Nordiskt 
ljus (Dnr KS2022/0900) 

 
 Kommunstyrelsen avsätter medel varje år som ska användas till bidrag och stöd till föreningar 
och frivillighetsorganisationer. 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 täcka en del av föreningens kostnader.  
 
Nordiska folkhögskolan har ansökt om projekt- och arrangemangsstöd för att genomföra 
kulturfestivalen Nordiskt Ljus, sommaren 2022. 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 som ett program bestående av kurser, residens, tävlingar och 
festivalhelg.  
Nordiskt ljus pågår mellan den 4 – 31 juli, 2022.  
Föreningen anses uppfylla kriterier för att erhålla projekt- och arrangemangsstöd.  
Nordiska Folkhögskolan har ansökt om 300 000 kronor.  
2021 erhöll Nordiska Folkhögskolan 70 000 kronor för att arrangera Nordiskt ljus.  
 
Förslag till beslut:  
Festivalen Nordiskt Ljus erhåller 100 000 kronor i projekt- och arrangemangsstöd 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Projekt- och arrangemangsstöd 2022: Nordiska folkhögskolan, Nordiskt ljus 

 

Beslut 

              Festivalen Nordiskt Ljus erhåller 100 000 kronor i projekt- och arrangemangsstöd 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till Katarina Vallström 
Nordiskt ljus 

 För kännedom till  
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 § 105/2022 

Projekt- och arrangemangsstöd 2022: Kungälvs musikkår (Dnr 
KS2022/0897) 

 
 Kommunstyrelsen avsätter medel varje år som ska användas till bidrag och stöd till föreningar 
och frivillighetsorganisationer. 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 täcka en del av föreningens kostnader.  
 
Kungälvs musikkår har ansökt om stöd för föreningens arrangemang 2022. Föreningen har 
ansökt om 75 000 kronor.  
 
Förslag till beslut:  
Kungälvs musikkår erhåller 60 000 kronor i projekt- och arrangemangsstöd 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Projekt- och arrangemangsstöd 2022: Kungälvs musikkår 
  

Beslut 

            Kungälvs musikkår erhåller 60 000 kronor i projekt- och arrangemangsstöd 2022. 
 

 
__________ 
 
 

 Expedieras till Katarina Vallström 
Kungälvs musikkår 

 För kännedom till  
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 § 106/2022 

Projekt- och arrangemangsstöd 2022: Kungälvs teaterförening (Dnr 
KS2022/0898) 

 
 Kommunstyrelsen avsätter medel varje år som ska användas till bidrag och stöd till föreningar 
och frivillighetsorganisationer. 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 täcka en del av föreningens kostnader.  
 
Kungälvs teaterförening har ansökt om stöd för att sätta upp teatrar under hösten. 
Arrangemangen sker i Mimers teater. Föreningen har ansökt om 75 000 kronor.  
 
Förslag till beslut:  
Kungälvs teaterförening erhåller 60 000 kronor i projekt- och arrangemangsstöd 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Projekt- och arrangemangsstöd 2022: Kungälvs teaterförening 

Beslut 

           Kungälvs teaterförening erhåller 60 000 kronor i projekt- och arrangemangsstöd 2022 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till Katarina Vallström 
Kungälvs teaterförening 

 För kännedom till  
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 § 107/2022 

Idéburet offentligt partnerskap: Idrottsskolan (Dnr KS2022/1030) 

Idrottsskolan erbjuder barn i årskurs 2 och 3 att prova på olika idrotter. Syftet är att barnen ska 
stimuleras att prova idrotter med en förhoppning att fortsätta i ordinarie verksamhet. 
Bedömningen är Idrottsskolan på lång sikt stimulera barn- och ungdomars ökade fysisk 
aktivitet samt möjligheter till meningsfull fritid. 
 
Syftet med idéburna offentliga partnerskap (IOP) är att skapa ett långsiktigt socialt hållbart 
Kungälv genom att stärka samverkan mellan kommunen och den idéburna sektorn. För att 
säkra långsiktigt upplägg av Idrottsskolan föreslås att IOP tecknas med Kungälvs HK. Via 
partnerskapet ges Kungälvs HK uppdrag att samordna och administrerar Idrottsskolan.  
 
Förslag till beslut:  
 

1. Förvaltningen ges i uppdrag att teckna offentligt partnerskap med Kungälvs HK 
gällande Idrottsskolan.  

2. För varje skolår mellan 2022–2027 erhåller Kungälvs HK 100 000 kronor i 
verksamhetsstöd för genomförande av Idrottsskolan. 

3. Kungälvs kommun betalar ut 15 000 kronor till deltagande föreningar. 
4. Utvecklingsledare folkhälsa och fritidskonsulent, Kungälvs kommun, ansvarar för 

uppföljningsmöten kontinuerligt.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Idéburet offentligt partnerskap: Idrottsskolan 

Beslut 

1. Förvaltningen ges i uppdrag att teckna offentligt partnerskap med Kungälvs HK 
gällande Idrottsskolan.  

2. För varje skolår mellan 2022–2027 erhåller Kungälvs HK 100 000 kronor i 
verksamhetsstöd för genomförande av Idrottsskolan. 

3. Kungälvs kommun betalar ut 15 000 kronor till deltagande föreningar. 
4. Utvecklingsledare folkhälsa och fritidskonsulent, Kungälvs kommun, ansvarar för 

uppföljningsmöten kontinuerligt.  
 
              

 
__________ 
 
 

 Expedieras till Katarina Vallström 
Johan Sjöholm 

 För kännedom till  
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 § 108/2022 

Nominering kulturpris och stipendium 

 
 Matilda Skön, kulturchef, informerar om följande: 
 

• Inkomna nominering kulturpris och stipendier 

• Förslag till nomineringar för kulturpris 

• Förslag till nomineringar för kulturstipendiet 

• Beslut i september 
 
Utskottet för dialog med Matilda Skön. 

Beslut 

            Informationen antecknas till protokollet 
            

 
__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 109/2022 

Utredning - Framtida utbud inom kulturskolan 

 
 Dennis Reinhold, sektorchef, Matilda Skön, kulturchef, informerar om följande: 
 

• Bakgrund- Att utreda utbudet  

• Kulturpolitiska mål  

• Deltagande  

• Ekonomi 

• Avgifter 

• Sökande och antagna 

• Utmaningar för Kulturskolan i Kungälv 

• Kulturskolans framtid 

• Förslag på åtgärder 
 
 
 Utskottet för dialog med Matilda Skön och Dennis Reinhold 

Beslut 

             Informationen antecknas till protokollet 
 

__________ 
  
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 110/2022 

Information från sektorchef 

 
 Dennis Reinhold, sektorchef, informerar om följande: 
 

• Kulturen till hösten 

• Rekrytering  

• Skolbussar 

• Rektorns ansvar 
 

Utskottet för dialog med Dennis Reinhold 
  

Beslut 

             Informationen antecknas till protokollet 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 111/2022 

Beredningsskrivelse- Policy för Kungälvs kommuns kommunala 
grundskolors skolgårdar (Dnr KS2022/0834) 

 
 Beredningen för bildning och lärande har tagit fram denna Policy för skolgårdar för Kungälvs 

kommunala grundskolor. Policy för skolgårdar är en del av arbetet med beredningsuppdraget: 
Politisk inriktning om hur bästa möjliga förutsättningar skapas för en kunskapsskola med hög 
måluppfyllelse. 
 
På varje skola finns en skolgård. Hur stor den bör vara och hur den ser ut kan variera på 
många olika sätt, allt beror på hur behoven och grundförutsättningarna  
ser ut från början. Det finns många saker som en skolgård skall innehålla för att kunna gynna 
barns hälsosamma utveckling och vara en del i skolans verksamhet. 
 
Sammantaget är ytstorleken en grundförutsättning för utemiljöns kvalitet, för att fullfölja 
skolgårdens potential att gynna barns kognitiva, sociala och fysiska utveckling under rast och i 
undervisning och samtidigt bidra med ekologiska och sociala värden i lokalsamhället. Därför 
behöver rymliga ytstorlekar för utemiljöer i skola och förskola säkras. 
 
Det är tre grundläggande kvaliteter som ska finnas på skolgården som alla kräver areal: 
förutsättningar för fysisk aktivitet, naturkontakt samt socialt liv. 
Dessa tre kvaliteter är helt grundläggande för att en skolgård ska vara välfungerande för de 
många olika funktioner som skapar kvalitet för alla barn samt för skola och samhälle. 
Det finns flera studier som visar på de positiva fördelarna av uteundervisning. Klassrum med 
himlen som tak visar att utomhusundervisning leder till en lång rad positiva effekter för elever 
i grundskoleålder. Därför är det av stor vikt att kommunen tänker in ett utrymme på 
skolgården som kan fungera i uteundervisningen. 
 
Beredningen bildning och lärandes framtidsvision om skolgårdar i Kungälvs kommunala 
skolor är att: 
● Ytan ska vara tillräckligt stor utifrån forskningsresultat så att kvalitén blir 
ändamålsenlig 
● Skolgården ska bidra till fysisk aktivitet, naturkontakt och social samvaro 
● Ytan ska vara varierad 
● Möjlighet till utomhusundervisning ska beaktas 
● Barnen bör involveras i framtagandet av utformningen så att de känner sig involverade 
och skadegörelse minskar 
● Skolgårdarna skall vara inkluderande för alla elever. 
 
Beslutsunderlag 
Beredningsskrivelse -Policy för Kungälvs kommuns kommunala grundskolors skolgårdar  
Policy för Kungälvs kommuns kommunala grundskolors skolgårdar  
Protokollsutdrag- Beredningsskrivelse Policy för Kungälvs kommuns kommunala 
grundskolors skolgårdar  
Bilaga Förvaltningens bedömning 
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Förslag till Kommunfullmäktige 

           Upprättad dokument: Policy för Kungälvs kommuns kommunala 
           grundskolors skolgårdar antas. 

 
__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till Dennis Reinhold  
Annie Alsterholm  
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 § 112/2022 

Ekonomi (T1) 

 
Kerstin Engelin, Helena Odinge, ekonomienheten, informerar om följande: 
 
Tertialrapport 1 
- Utfall 
- Budget 
- Prognosavvikelse februari 
- Prognosavvikelse april 

 
Utifrån enheterna: 
Förskola och pedagogisk omsorg 
Grundskola och fritidshem åk F-6 
Grundskola åk 7-9 
Gymnasiet 
Kultur 
Kompetenscentrum 
Sektorgemensamt  
 
Utskottet för dialog med Kerstin Engelin och Helena Odinge 

Beslut 

            Informationen antecknas till protokollet 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 113/2022 

Systematiskt kvalitetsarbete läsår 2021/2022 – Uppföljningsrapport 1 (Dnr 
KS2022/0269) 

Skollagen ställer krav på att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla 
utbildningen genom ett systematiskt kvalitetsarbete. 

I Kungälvs kommun följs kvaliteten i verksamheten upp vid två tillfällen under läsåret med 
utgångspunkt från centrala områden i skollagen och läroplanerna. Aktuell rapport fokuserar på 
normer och värden, kompensatoriska uppdraget samt ett antal andra områden. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Systematiskt kvalitetsarbete läsår 2021/2022- Uppföljningsrapport 1 
Systematiskt kvalitetsarbete läsår 2021/2022- Uppföljningsrapport 1 

 

Förslag till Kommunstyrelsen 

              Informationen antecknas till protokollet. 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till Niklas Delander 
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 § 114/2022 

Utdelning gymnasieskolans samfond 2022/2023 (Dnr KS2022/0489) 

 
Stiftelsen Skolans samfond för gymnasiet i Kungälvs kommun delar varje år ut 35 000 kronor 
ur fonden. Inför läsåret 2022/2023 har två ansökningar inkommit till kommunen. En ansökan 
kommer från Trekungagymnasiet som söker bidrag till en gemensam studieresa till Furuboda 
folkhögskola. Ansökan avser vt-2022 och omfattar därmed inte tidsperioden för ansökan. 
Förvaltningen föreslår därför att ansökan avslås. Den andra ansökan kommer från Mimers 
Hus gymnasium som söker bidrag för planerad utbytesverksamhet med Tyskland för elever 
som läser tyska eller ska praktisera utomlands. Bidraget ska även användas till att 
premiera/stödja elever samt till planerade studiebesök till bland annat Riksdagen och Ullared 
inom programmen. Mimers Hus gymnasium ansöker om totalt 40 000 kronor och totalt bidrag 
att fördela är 35 000 kr. Förvaltningen föreslår ansökan delvis beviljas och 35 000 kr fördelas 
till Mimers Hus gymnasium.  Förvaltningen föreslår också att en redovisning av hur bidraget 
har använts ska skickas in senast den 30 juni 2023. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Utdelning gymnasieskolans samfond 2022/2023 

 
 Tilläggsyrkande: 

Gun-Marie Daun (KD): Redovisning av hur bidraget har använt ska lämnas till Bildning och 
lärandes administration senast 30 april 2023  

 
 Proposition: 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att utskottet för bildning och lärande 
beslutar att anta Gun-Marie Dauns (KD) yrkande. 
 
Omröstning begärs inte 

Beslut 

1. Mimers Hus Gymnasium beviljas 35 000 kr i bidrag från Stiftelsens Skolans 
samfond för gymnasiet i Kungälvs kommun till utbytesverksamhet med Tyskland, 
premiera/stödja elever i samband med studenten och för studieresor till Riksdagen 
och Ullared. 

2. Ansökan om bidrag från Stiftelse Skolans samfond för gymnasiet i Kungälvs 
kommun från Trekungagymnasiet avslås. 

3. Redovisning av hur bidraget har använt ska lämnas till Bildning och lärandes 
administration senast 30 april 2023 

__________ 
 

 Expedieras till Carl Egeberg, carl.egeberg@skola.kungalv.se  
Lotta Paues, lise.lott.paues@skola.kungalv.se 

 För kännedom till Timka Cuskic, timka.cuskic@skola.kungalv.se 

 
  

mailto:carl.egeberg@skola.kungalv.se
mailto:lise.lott.paues@skola.kungalv.se
mailto:timka.cuskic@skola.kungalv.se
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 § 115/2022 

Utdelning grundskolan samfond 2022/2023 (Dnr KS2022/0678) 

 
Stiftelsen Skolans samfond för grundskolan i Kungälvs kommun delar varje år ut 40 000 
kronor ur fonden. Inför årets utdelning har två ansökningar inkommit till kommunen. En 
ansökan kommer från Klöverbacken och Olseröds skola som söker 10 000 kronor i bidrag för 
att utöka tillgången till aktuell barn- och ungdomslitteratur för sina elever. Den andra ansökan 
kommer från Montessoriskolan Älvkullen som söker 20 000 kronor i bidrag för resa till USA 
och utbytesverksamhet med skolan Yonkers Montessori Acedemy, som eleverna haft 
brevväxling och videosamtal med.  

 
Förvaltningen föreslår att båda ansökningarna beviljas då de uppfyller ändamålen enligt 
stadgarna och inte överstiger den totala summan för fonden. Förvaltningen föreslår också att 
en redovisning av hur bidraget har använts ska skickas in senast den 30 juni 2023. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Utdelning grundskolan samfond 2022/2023 

 
Yrkande: 
Erik Martinsson (MP): Avslag på beslutspunkt 2. Kommunen ska inte medverka till flygresor.   
Anna Vedin (M): Avslag på Erik Martinsson (MP) yrkande och bifall till förvaltningens förslag 
till beslut  
 
Proposition: 
Ordföranden ställer proposition på båda yrkanden och finner att Utskottet för bildning och 
lärande beslutar att anta Anna Vedins (M) yrkande. 

 
Omröstning begärs inte 

 
 Tilläggsyrkande: 
Gun-Marie Daun (KD): Redovisning av hur bidraget har använt ska lämnas till Bildning och 
lärandes administration senast 30 april 2023  
 
Proposition: 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att utskottet för bildning och lärande 
beslutar att anta Gun-Marie Dauns (KD) yrkande. 
 
Omröstning begärs inte. 

 

Beslut 

1. Klöverbacken och Olseröds skola beviljas 10 000 kronor i bidrag från Stiftelsen 
skolans samfond för grundskolan i Kungälvs kommun för inköp av aktuell barn- 
och ungdomslitteratur för sina elever.  
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2. Montessoriskolan Älvkullen beviljas 20 000 kronor för studieresa till USA i 
samband med utbytesverksamhet ihop med Yonkers Montessori Acedemy. 

 
3. Redovisning av hur bidraget har använt ska lämnas till Bildning och lärandes 

administration senast 30 april 2023. 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till rektor@alvkullen.se; johan.gilberth@skola.kungalv.se; 

 För kännedom till timka.cuskic@skola.kungalv.se 

 
 
 

  

mailto:rektor@alvkullen.se
mailto:johan.gilberth@skola.kungalv.se
mailto:timka.cuskic@skola.kungalv.se
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 § 116/2022 

Bidrag till Ung Företagsamhet 2022 (Dnr KS2022/0019) 

 
 En ansökan om bidrag till Ung Företagsamhet med 45 000 kronor för 2022 har inkommit till 
Kungälvs kommun. Ung Företagsamhet är en politiskt obunden och ideell verksamhet 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 sponsorbidrag för samarbetet med Kungälvs kommun för 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Bidrag till Ung Företagsamhet 2022 
 
Yrkande: 
Anna Vedin (M): Ordet sponsringsbidrag tas bort och ersätts med ordet medel. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att utskottet för bildning och lärande 
beslutar att anta Anna Vedins (M) yrkande. 
 
Omröstning begärs inte. 

Beslut 

             Ung Företagsamhet tilldelas 45 000 kronor för samarbetet med 
             Kungälvs kommun för 2022. 

 
__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 117/2022 

Information om inventarier och lokalanpassningar 

 
 Johanna Rydberg, verksamhetsutvecklare, informerar om följande: 
 
 Satsning inventarier 2022 

• Digital utrustning på skolor som exempelvis projektorer, skärmar och högtalare 

• HT 2022 
 Exempelvis: Lastbilar, hjullastare, släp, truckar. 
 
 Lokalanpassningar 

• Drygt 30 miljoner per år 

• Nya lokalanpassningar 

• Inspringningsskydd 

• Belysning 

• Skalskydd + vägg med dörr A och B-huset Mimers hus 
  

Beslut 

            Informationen antecknas till protokollet 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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§ 118/2022 

Rapporter 

 
 Anna Vedin (M) informerar om senaste sammanträdet från: 
 

• Teknikcollage-rådet 

• Delregional kulturdialog 
 

William Hult (S) informerar om senaste sammanträdet från: 

• GR 
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§ 119/2022 

Revidering av sluttid för vårterminen 2023 (Dnr KS2021/0901) 

Paragrafen är omedelbart justerad och återfinns i ett separat protokoll. 
 


