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§ 174/2022 

Val av justerare 
Till justerare föreslås Gun-Marie Daun (KD). 

Beslut 

             Till justerare utses Gun-Marie Daun (KD). 
__________ 
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§ 175/2022 

Tillkommande och utgående ärenden 
 
Inga tillkommande eller utgående ärenden. 

Beslut 

             Dagordningen fastställs 
 

__________ 
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 § 176/2022 

Information från sektorchef 
 
 Helena Tellberg, verksamhetschef, informerar om följande: 
 

- Arbete med lokalförsörjningsplan 
- Hållbarhetsstipendium 
- Dialog med föreningar 
- Fritid och drift 

o Oasen is och simhall 
o Skarpe Nord 
o Öppettider för bastu på kotten och oasen 

 
- Uppföljning politiska uppdrag 

o Ny 2022 Utred att etablera en medborgarservicefunktion på Marstrand med utbud, 
tillgänglighet och placering som ryms inom kommunens totala budget för 
kundcenter 

o Uppdrag: Främja arbetet med att rusta upp och sköta vandringsleder i hela 
kommunen 

Beslut 

             Informationen antecknas till protokollet 
 
__________ 
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 § 177/2022 

Hållbarhetsstipendium 2022 (Dnr KS2022/1656) 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har beslutat att ett årligt stipendium för en hållbar utveckling skall 
delas ut. Enligt stadgarna för stipendiet ska det beslutas av kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsen har delegerat beslut om stipendier till utskottet för bildning och lärande. 
Stipendiet är avsett att uppmuntra insatser som bidrar till en hållbar utveckling, lokalt eller 
globalt. Det ska delas ut till person som är bosatt och/eller verkar i kommunen eller på 
annat sätt har anknytning till kommunen. Stipendium kan även delas ut till företag eller 
organisationer i kommunen. 
 
Av stadgarna för stipendiet framgår att insatser för en hållbar utveckling kan göras inom 
bland annat följande områden: naturvård, biologisk mångfald, friluftsliv, renare luft, vatten 
och mark, minskade avfallsmängder, källsortering, effektivare användning av energi, vatten 
och material, folkbildning inom området samt miljörelaterade folkhälso- eller sociala 
insatser. 
 
I tjänsteskrivelsen redovisas inkomna ansökningar 2022 till utskottet för bildning och 
lärande som beslutsunderlag. Ansökningarna i sin helhet framgår av bilagor. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Hållbarhetsstipendium 2022 
Bilaga Ansökan - Stipendium hållbar utveckling 
Bilaga Ansökan Hållbarhetsstipendium.msg 
Bilaga Ansökan om hållbarhetsstipendium.msg 
Bilaga Stipendie.msg 
Bilaga Stipendium för en hållbar utveckling 
Bilaga Stipendium hållbar utveckling.msg 
Bilaga IMG_2676liten.JPG 
Bilaga Indus_Hållbarhetsredovisning_2021_150dpi.pdf 
Bilaga img_3689 kopiera.JPG 
Bilaga B81BE280-515E-4173-8E3C-8DD31B8E50E8.JPG 
Bilaga IMG_9420.jpg 
Bilaga 69027CA8-FA9B-442E-88C1-5721B354E567.JPG 

Under sammanträdet 

Utskottets ledamöter för dialog om de inkomna ansökningarna och är överens om följande: 
 
2022 års stipendium för hållbar utveckling i Kungälvs kommun tilldelas Vävra köksträdgård. 
Gården har ekologisk hållbarhet som ledstjärna i alla delar av processen, från odling, förädling 
och transport till försäljning. Lena Järvholm är ett föredöme och en inspiration för andra och 
verksamheten bidrar till en ekologiskt hållbar framtid i lokalsamhället.   
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Beslut 

1. 2022 års stipendium för hållbar utveckling i Kungälvs kommun tilldelas Vävra 
köksträdgård. Gården har ekologisk hållbarhet som ledstjärna i alla delar av 
processen, från odling, förädling och transport till försäljning. Lena Järvholm är 
ett föredöme och en inspiration för andra och verksamheten bidrar till en 
ekologiskt hållbar framtid i lokalsamhället.  

__________ 
 
Expedieras till:  Andreas Forsner 
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 § 178/2022 

Stöd hittaut.nu 2023 (Dnr KS2022/1992) 

Sammanfattning 

Kungälvs orienteringsklubb har under många år erhållit bidrag för att genomföra 
friskvårdsaktiviteten hittaut.nu, som lockar invånare och hitresta ut i naturen för gemenskap, 
friskvård och äventyr.  
Föreningen ansöker nu om stöd för samma projekt för året 2023. 
 
Förslag till beslut:  
Kungälvs orienteringsklubb erhåller 40 000 kronor i stöd för att fortsätta genomföra 
hälsoprojektet hittaut.nu 2023.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Stöd hittaut.nu 2023 

Beslut 

Kungälvs orienteringsklubb erhåller 40 000 kronor i stöd för att fortsätta genomföra   
hälsoprojektet hittaut.nu 2023.  

__________ 
 
Expedieras till:   
Katarina Vallström 
Johan Sjöholm 
Kungälvs orienteringsklubb 
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 § 179/2022 

Komplettering kring stadsbidrag pensionärsföreningar för att motverka ensamhet och 
öka kunskap om demenssjukdomar (Dnr KS2022/2205) 

Kungälvs kommun har beviljats statsbidrag för att säkerställa en god vård och omsorg av 
personer med demenssjukdom samt för att motverka ensamhet bland äldre. Av beviljade 
medel har Kungälvs kommun avsatt 200 000 kronor för samverkan med pensionärs- och 
frivilliga organisationer. Inkomna ansökningar har bedömts utifrån kriterierna öka kunskap om 
demenssjukdomar samt motverka ensamhet bland äldre.  
Av dessa 200 000 kronor är 100 000 kronor fördelade och utbetalda enligt KS2022/2205–1 
(utskottet för bildning och lärande, 2022-11-08) 
 
Två föreningar som inkom med ansökningar för avsatta medel fick vid förra utskottet för 
bildning och lärande komplettera sina ansökningar. 
Det gäller:  

- IK Kongahälla 
- PRO Kungälv 

Förslag till beslut:  
Det beviljade statsbidraget, 200 000 kronor, för samverkan med pensionärs- och frivilliga 
organisationer för att säkerställa en god vård och omsorg av personer med demenssjukdom 
samt för att motverka ensamhet bland äldre, fördelas enligt följande: 
 
IK Kongahälla 50 000 kronor 
PRO Kungälv 50 000 kronor 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Komplettering kring stadsbidrag pensionärsföreningar för att motverka 
ensamhet och öka kunskap om demenssjukdomar 
Bilaga Komplettering IK Kongahälla 
Bilaga Komplettering PRO Kungälv 

Beslut 

Det beviljade statsbidraget, 200 000 kronor, för samverkan med pensionärs- och 
frivilliga organisationer för att säkerställa en god vård och omsorg av personer med 
demenssjukdom samt för att motverka ensamhet bland äldre, fördelas enligt följande:  
 
IK Kongahälla, 50 000 kronor 
PRO Kungälv, 60 000 kronor 

__________ 
 
Expedieras till:   
Katarina Vallström 
Johan Sjöholm 
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 § 180/2022 

Idéburet offentligt partnerskap - Agora, ett aktivt Kungälv - IFK Kungälv 
(Dnr KS2022/2244) 

Sammanfattning 
IFK Kungälv beviljades i november 2021 ett stöd av kommunen på 100 000 kronor för 
uppstart av projektet Agora – ett aktivt Kungälv (Dnr: KS2021/1574). Nu har första året 
passerat och föreningen har framgångsrikt drivit projektet Agora med målet att öka den fysiska 
aktiviteten bland mellan- och högstadieelever i Kungälvs kommun. Föreningen inkommit med 
en ansökan för att säkerställa projektet fortlevnad och ansöker därmed om ett idéburet 
offentligt partnerskap med kommunen.  
 
Sedan start har antalet barn varit mellan 25 - 40 vid varje tillfälle vid Sandbackaskolan och 
något färre vid aktiviteterna för högstadieungdomarna vid näridrottsplats Munkegärde. 
Bedömningen var och är att föreningen utgår från ett långsiktigt perspektiv och är en seriös 
satsning från IFK Kungälv, att i samverkan med övrigt förenings- och näringsliv utveckla 
former kring fysisk aktivitet för barn- och unga. Bedömningen är även att projektet kan ses 
som en vidareutveckling av Idrottsskolan. 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 projektet föreslås att 
ett IOP tecknas med IFK Kungälv. Via partnerskapet ges IFK Kungälv uppdrag att fortsätta 
samt utveckla projektet Agora – ett aktivt Kungälv.  
 
Förslag till beslut:  
1. Förvaltningen ges i uppdrag att teckna offentligt partnerskap med IFK Kungälv gällande 

projektet Agora – ett aktivt Kungälv. 
2. Föreningen erhåller 100 000 kronor per år. 
3. Partnerskapet gäller från och 2023-01-01—2025-12-31. 
4. Utvecklingsledare folkhälsa och fritidskonsulent, Kungälvs kommun, ansvarar för 

uppföljningsmöten kontinuerligt.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Idéburet offentligt partnerskap - Agora, ett aktivt Kungälv - IFK Kungälv 

Beslut 

1. Förvaltningen ges i uppdrag att teckna offentligt partnerskap med IFK Kungälv 
gällande projektet Agora – ett aktivt Kungälv. 

2. Föreningen erhåller 100 000 kronor per år. 
3. Partnerskapet gäller från och 2023-01-01—2025-12-31. 
4. Utvecklingsledare folkhälsa och fritidskonsulent, Kungälvs kommun, ansvarar för 

uppföljningsmöten kontinuerligt. 

__________ 
Expedieras till Katarina Vallström, Johan Sjöholm 
 



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2022-11-30 
Sida 12 (20) 

 
 

 UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH 
LÄRANDE 

 

Justeras sign 

 

 § 181/2022 

Namnbyte på Fridhemskullens förskola till Fontinskogens förskola (Dnr 
KS2022/2068) 

Sammanfattning 

Verksamheten föreslår att Fridhemkullens förskola byter namn till Fontinskogens förskola i 
samband med renoveringen som ska genomföras. Fridhemkullens förskola har under åren 
blandats ihop med Fridhems förskola av leveranser, vikarier och vårdnadshavare. Det 
föreslagna namnet har koppling till verksamheten och den geografiska placeringen samt 
bedöms bidra till förtroende för Kungälvs kommun och förskolans verksamhet.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Namnbyte på Fridhemskullens förskola till Fontinskogens förskola 

Beslut 

Fridhemskullens förskola byter namn till Fontinskogens förskola från och med 1 
augusti 2023 

__________ 
 
Expedieras till: Johanna Rydberg, Monica Carhult Karlsson  
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 § 182/2022 

Information från sektorchef 
 
 Dennis Reinhold, sektorchef bildning och lärande, informerar om bland annat följande:  

‐ Återkoppling taxor Mimers hus 
‐ 6:6A-anmälan  
‐ Sandbackaskolan 
‐ Skolbibliotek, bibliotekarier och läsning 

Vidare avger respektive verksamhetschef lägesrapporter inom följande verksamheter: 
‐ F-6 
‐ Förskola 
‐ Gymnasiet 
‐ Kompetenscentrum 

Beslut 

             Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 183/2022 

Lokalförsörjningsplanen 
Johanna Rydberg, sektor bildning och lärande, informerar om ombyggnationer och 
lokalanpassningar utifrån Lokalförsörjningsplan 2023–2026 gällande kommunens skolor och 
förskolor. Informationen är fördelad på följande geografiska områden: 
‐ Centrum 
‐ Munkegärde 
‐ Ytterby 
‐ Diseröd  
‐ Kode/Tunge 
‐ Kärna 
‐ Marstrand/Tjuvkil 
‐ Hålta 
‐ Kareby 

Beslut 

             Informationen antecknas till protokollet 
__________ 
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 § 184/2022 

Systematiskt kvalitetsarbete läsår 2021/2022 – Uppföljningsrapport 2 (Dnr 
KS2022/0270) 
Sammanfattning 
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. Denna rapport är den andra 
för året och fokuserar på kunskap, betyg och undervisningens kvalitet. 

 
 Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Systematiskt kvalitetsarbete läsår 2021/2022 – Uppföljningsrapport 2 (Dnr 

 KS2022/0270) 
 Bilaga Systematiskt kvalitetsarbete läsår 2021/2022 – Uppföljningsrapport 2 

Förslag till Kommunstyrelsen 

                Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 185/2022 

Ekonomi (oktoberprognos) 
 

Kerstin Engelin, sektor bildning och lärande, avger en ekonomisk rapport (oktoberprognos) 
för sektor bildning och lärande. Rapporten går igenom budget och utfall samt prognoser för 
februari, tertial 1 och 2, oktober samt differenser och avvikelser. Redovisningen är uppdelad 
inom följande områden: 
 
‐ Förskola och pedagogisk omsorg 
‐ Grundskola och fritidshem åk F-6 
‐ Grundskola 7–9 
‐ Gymnasiet  
‐ Kultur 
‐ Kompetenscentrum 

Beslut  

             Informationen antecknas till protokollet 
 

__________ 
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 § 186/2022 

Barn- och ungdomskulturplan (Dnr KS2022/1808) 

Sammanfattning 

Enligt skolans och förskolans läroplaner är tillgång till kultur, eget skapande, kreativitet och 
estetiska lärprocesser viktiga, för elevernas allsidiga personliga utveckling. 
Kulturenheten i Kungälvs kommun har i samarbete med bibliotek, kulturskola, skola, förskola 
och trygga ungdomsmiljöer skapat Barn- och ungdomskulturplanen för Kungälvs kommun. 
 
Västra Götalandsregionen stödjer, genom kultursamverkansmodellen, kommunerna i 
regionen med bidrag för professionell barn- och ungkultur.  
För att en kommun i Västra Götalandsregionen ska kunna ta del av regionalt arrangörsstöd 
finns det ett krav på en aktuell barn- och ungdomskulturplan. 
 
Planen tar fasta på fyra verksamhetsmål och beskriver på vilket sätt Kungälvs kommun 
arbetar för att uppfylla och utvärdera dessa mål. 
 
Förvaltningen föreslår att barn- och ungdomskulturplanen antas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Barn- och ungdomskulturplan 
Bilaga Barn- och ungdomskulturplan 

Förslag till Kommunstyrelsen 

            Barn- och ungdomskulturplan för Kungälvs kommun antas. 
__________ 
 
Expedieras till:  Kajsa Danesjö 
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 § 187/2022 

Kulturbidrag i form av verksamhetsstöd 2023 (Dnr KS2022/1921) 

Sammanfattning 

Kungälvs kommun har sedan 2014 ett kulturbidrag i form av verksamhetsstöd 
(KS2014/1065). För verksamhetsåret 2023 har ansökningar inkommit från Teater Tofta, 
Domingo Dansstudio och Kulturföreningen Studio Wanselius.  
Utskottet för Bildning och Lärande beslutar om bidrag för nästkommande år enligt delegation 
från kommunstyrelsen och inom befintlig ram inom sektor Bildning och Lärandes budget.  
 
Då samtliga ansökningar uppfyller kriterierna föreslår förvaltningen att budgeterad summa om 
100 000 kronor fördelas mellan sökanden.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Kulturbidrag i form av verksamhetsstöd 2023 
Bilaga ANSÖKAN KULTURBIDRAG 
Bilaga Ansökan Kulturbidrag Kungälv Kommun 2023.msg 
Bilaga Teater Tofta - Ansökan verksamhetsbidrag Kungälvs kommun 2023.pdf 

Yrkande  

Erik Andreasson (V): Avslag på punkt 2 då det strider mot kommunallagen.  

Proposition 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att Utskottet för bildning och lärande 
beslutar att anta förvaltningens förslag till beslut. 
 
Omröstning begärs inte. 

Beslut 

1. Teater Tofta beviljas kulturbidrag i form av verksamhetsstöd för 2023 med 
50 000 kr. 

2. Domingo Dansstudio beviljas kulturbidrag i form av verksamhetsstöd för 2023 
med 25 000 kr.  

3. Kulturföreningen Studio Wanselius beviljas kulturbidrag i form av 
verksamhetsstöd för 2023 med 25 000 kr.  

__________ 
Erik Andreasson (V) reserverar sig mot beslutet i punkt 2 och lämnar en anteckning till protokollet. Se bilaga.  
 
Expedieras till:   Kajsa Danesjö,  

 
 

  



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2022-11-30 
Sida 19 (20) 

 
 

 UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH 
LÄRANDE 

 

Justeras sign 

 

 § 188/2022 

Riktlinjer för skolplaceringar (Dnr KS2022/0807) 

Sammanfattning 

Riktlinjer för skolplaceringar är framtagna för att tydliggöra processen för vårdnadshavare vid 
önskemål om skolplacering samt att säkerställa en likvärdig och rättssäker hantering av 
skolplaceringar.  
 
I och med antagande av riktlinjen kommer vårdnadshavare ges möjlighet att söka skolplacering 
under ett tillfälle per termin och skolbyten sker i mån av plats med start kommande termin.   
 
Förvaltningen föreslår att riktlinje för skolplaceringar antas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Riktlinjer för skolplaceringar 
Bilaga Riktlinje för skolplaceringar 

Beslut 

           Informationen antecknas till protokollet 
__________ 
 
Expedieras till:   Anna Bengtsson 

Kajsa Danesjö 

För kännedom till: Lars-Gunnar Hermansson 
Catharina Bengtsson 

 
 

  



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2022-11-30 
Sida 20 (20) 

 
 

 UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH 
LÄRANDE 

 

Justeras sign 

 

 § 189/2022 

Rapporter 
 Inför utskottets sammanträde har följande handlingar skickats ut till punkten rapporter: 
 

- Minnesanteckningar från idrottsrådet 
- Anteckningar från delregional kulturpolitisk dialog 

o Presentation av Kulturstrategi 2024–2027 samt Regional 
biblioteksplan 2024–2027 

Beslut 

             Informationen antecknas till protokollet 
__________ 
 
 



Protokollsanteckning  Vänsterpartiet Kungälv

Ärende: UBL 15
Dnr:KS2022/1921-7
Datum: 2022/11/30

Kulturbidrag i form av verksamhetsstöd 2023

Vänsterpartiet ser ett stort värde i att kulturen ska utvecklas fritt. Vi tycker att det är
lika viktigt att kulturen får verksamhetsstöd precis om idrotten får ekonomisk stöd.

Det är också viktigt att vi har tydliga dokument som beskriver vem och vad man har
rätt att få stöd för vilket i detta fall inte finns tydliga riktlinjer. Vi anser att man som
egen företagare inte ska få skattepengar för att betala sina egna lån. Vi anser att
detta kan strida mot kommunallagen och därför har vänsterpartiet yrkat avslag på
ansökan från Dominga dansstudio. Vi motsätter oss att kommunen betalar ut 25 000
kr till Domingo Dansstudio.

Erik Andreasson Vänsterpartiet Kungälv 20221130


