
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för Kultur & Fritid Datum 

2021-10-21 
 
 

 
  

 

   

Plats och tid för 
sammanträde 

Kommunfullmäktigesalen, Storgatan 37 Klockan 17:00 

Beslutande Ledamöter 
Kristina Karlsson (C), Ordförande 
Marie Wadström (KD), 2:e vice ordförande 
Charlotte Wallenstein (M) 
Susanne Persson (M) 
Jan-Erik Lind Nilsson (C) 
Birgitta Gustafsson (L) 
Stefan Jägnert (SD) 
Torbjörn Andersson (SD) 
Magdalena Sundqvist (S) 
Gert Svensson (S) 
Hans Webeck (V) 

Tjänstgörande ersättare 
Christian Svensson (M) för Maria 
Gathendahl (M) 
Bengt Adolfsson (M) för Filip 
Berndtsson (M) 
 
 

Övriga närvarande Ersättare 
Martin Petersson (C) 
Agnetha Törnberg (L) 
Hampus Jägnert (SD) 
Ingela Hansson (S) 
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Protokolljusterare Magdalena Sundqvist (S)  
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 TILLKÄNNAGIVANDE / BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 

Organ Nämnden för Kultur & Fritid 
Sammanträdesdatum 2021-10-21 Paragrafer §§ 52-60 

Datum då tillkännagivandet 
publiceras 

2021-10-26 

Anslaget ska sättas upp inom 2 dagar efter justering.  

Datum då tillkännagivandet 
upphör 

2021-10-16 

Förvaringsplats för protokollet Digitalt 

Underskrift  
  
Mevludina Abazovic 
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§ 52 Dnr 2021-00117 
Utdelning ur Hasselgrenska fonden 

Beslut 
Nämnden för Kultur & Fritid föreslår att utdelning ur Stiftelsen Adolf och Hélene 
Hasselgrens Minnesfond till en summa av 848 500 kr beviljas. Utdelningen ska 
bekosta inköp och installation av skulpturen ”Change of directions” av konstnären 

Maria Miesenberger i parkstråket vid badhuset. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt reglerna för Stiftelsen borgmästare Adolf Hasselgrens och hans maka Hélene 
Hasselgrens minnesfond ska avkastningen användas för stadens förskönande.  

 

Medel avseende konstgestaltning till parkstråket vid badhuset skall användas till 
inköp och installation av skulpturen ”Change of directions” av konstnären Maria 

Miesenberger. 

Beslutsunderlag 
Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2021-09-06 
Offert ”Change of Directions”, 2021-09-03 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens förvaltning för beredning till Kommunfullmäktige 
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§ 53 Dnr 2021-00201 
Lokalbehov 2023-2027 

Beslut 
Nämndens lokalbehov för perioden 2023-2027 som framgår av bilaga fastställs. 
Behovet överlämnas till lokalgruppen som kommer bearbeta behoven och sedan 
lägga fram ett förslag till lokalplan och budget för de behov som ska prioriteras i 
kommunen. 

Sammanfattning av ärendet 
Varje år antar nämnden sitt lokalbehov. Kultur- och fritidsnämnden bedriver 
verksamhet som till stora delar inte är lagstadgad. Vår verksamhet bygger istället på 
att vi har ett långsiktigt främjande perspektiv inom hälsa, välmående, trivsel, kultur 
och demokrati. Behovet är därför svårt att uttrycka som ett specifikt behov. Det är 
mer rimligt att tala om vilken ambitionsnivå kommunen vill ha när det gäller att 
erbjuda kultur-, fritids och idrottsanläggningar till invånarna. Den nya 
finansieringsmodellen för nya lokaler innebär att nämnderna till viss del behöver 
finansiera tillkommande hyror för nya lokaler ur sin befintliga budgetram. Det 
betyder att vi behöver väga vårt behov av nya lokaler mot att kunna behålla vår 
befintliga verksamhet förutsatt att ytterligare effektivisering av verksamheten inte går 
att göra. Förvaltningens förslag till lokalbehov utgör ett relativt blygsamt lokalbehov 
jämfört med den ambitionsnivå många invånare och föreningar tycker vi borde ha. 
Vårt resonemang bakom behovet vi fört fram är dock att vi vill behålla den 
verksamhet vi har idag och utöka lokalbehovet i den takt kommunen växer till med 
nya bostadsområden. Vi vill inte heller ha några lokaler som är exklusiva bara för vår 
verksamhet, utan strävar efter att få lokaler som kan samutnyttjas av många 
verksamheter. Vi tror också att det inte alltid behöver vara kommunen som äger 
lokaler utan de kan erbjudas av privata exploatörer direkt till t ex kulturverksamhet 
om samhällsbyggnadsprocessen förändras för att just detta ska uppnås. Sådana 
modeller finns idag i andra kommuner och länder. 

Beslutsunderlag 
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-10-04 
Lokalbehov 2023-2027, 2021-10-04 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Service  
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§ 54 Dnr 2021-00181 
Nämndbudget 2022 

Beslut 
Nämnden för Kultur & Fritid beslutar att: 

* godkänna nämndbudget 2022 och ramfördelning 

* uppdra åt förvaltningschefen att upprätta förvaltningsbudget för 2022 

* uppdra åt förvaltningschefen att göra nödvändiga omfördelningar i 
Förvaltningsbudgeten under året samt att informera nämnden om dessa i samband 
med delårsrapport och bokslut 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-08 att fastställa kommunövergripande mål 
som utgångspunkt för nämndens arbete med verksamhetsplanering. I 
verksamhetsplanen ingår bland annat: 

* Nämndens övergripande inriktning för arbetet i förvaltningen  

* Nämndmål och eventuella direktiv till förvaltningen  

* Ramfördelning driftbudget 

* Investeringsbudget 

Enligt Kungsbacka kommuns styrmodell ska nämnder och styrelser i arbetet med 
nämndbudget fatta beslut om verksamhetsplan och ramfördelning. Till ärendet 
bifogas nämndbudget 2022. 

Beslutsunderlag 
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-10-05 
Nämndbudget 2022, 2021-10-06 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Magdalena Sundqvist (S) föreslår ett tilläggsyrkande i Nämndbudget 2022: 

Förvaltningen ska i löpande arbete och i samband med beslut som tjänstemän tar, ta i 
beaktande hur arbetet och besluten gynnar våra prioriterade grupper i hela 
Kungsbacka kommun, oavsett geografiskt läge. 

 

Ordförande Kristina Karlsson (C) yrkar avslag på Magdalena Sundqvists (S) 
tilläggsyrkande. 
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Beslutsgång 
Ordförande Kristina Karlsson (C) finner att det finns två förslag till beslut: 
förvaltningens grundförslag och Magdalena Sundqvist (S) tilläggsyrkande.  

 

Ordförande ställer fråga om det är nämndens mening att bifalla eller avslå 
förvaltningens yttrande, och finner att det är nämndens mening att bifalla.  

 

Ordförande ställer fråga om det är nämndens mening att bifalla eller avslå 
Magdalena Sundqvists (S) tilläggsyrkande, och finner att det är nämndens mening att 
avslå.  
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§ 55 Dnr 2021-00200 
Årsbidrag för kulturföreningar 2022 

Beslut 
Stöd 2022 i form av årsbidrag till kulturföreningar i Kungsbacka beviljas enligt 
upprättat förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har upprättat förslag till fördelning av årsbidrag till föreningar utifrån 
det regelverk som nämnden beslutat ska gälla (KFT § 45/2021). Reglerna innebär 
bland annat att föreningarnas begäran om stöd för lokaler beaktats och inräknats i 
bidraget och att bidrag inte utgår till föreningarnas interna föreningsarbete.  

 

I bedömningen har förvaltningen tittat på nedanstående villkor som nämnden satt 
upp: 

* Föreningen ska bedriva ideell och icke vinstdrivande kulturell verksamhet i 
kommunen 

* Föreningen ska vara demokratisk och öppen för alla 

* Föreningen ska ha stadgar, styrelse och årsmöte 

* Föreningen ska huvudsakligen bestå av personer som bor i kommunen 

* Föreningen ska bestå av medlemmar som betalar en fastställd medlemsavgift 

* Föreningen ska följa god ekonomisk redovisningssed 

* Föreningens arrangemang ska vara offentliga och drogfria 

 

Årsbidrag kan sökas av ideella kulturföreningar i Kungsbacka. Ansökan om årligt 
verksamhetsbidrag för nästkommande år ska lämnas in till nämnden för Kultur & 
Fritid senast 15 september.  

Vid fördelning av bidrag beaktas föreningarnas verksamhetsplan och den budget de 
skickat in vid ansökan. Föreningarna kan söka för kostnader som har direkt koppling 
till föreningens egen kulturverksamhet som teknikkostnader, lokalkostnader vid 
offentliga arrangemang, marknadsföring vid offentliga arrangemang och arvoden till 
föreläsare och artister. 

Föreningar kan inte söka bidrag för exempelvis hyra av egna lokaler, inventarier, 
administrativa kostnader eller avlönade personer i föreningen. 

Uppföljning av hur föreningarna använder sina bidrag sker både löpande och årligen 
med nästkommande års ansökan till årsbidrag. 
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Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2021-10-08 
Sammanställning, 2021-10-08 

Beslutet skickas till 
Respektive sökande förening 

Föreningsservice 
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§ 56 Dnr 2021-00227 
Ansökan om bidrag inför flytt - Nordhallands hembygdsförening 

Beslut 
Nämnden för Kultur & Fritid avslår ansökan. 

Beslutsmotivering 
Enligt principerna för kulturbidrag kan endast medel avseende kostnader kring 
offentliga publikarrangemang beviljas. Kostnader som uppstår vid en flytt till ny 
föreningslokal är därför att betrakta som föreningsinterna. 
Förvaltningen för Kultur & Fritid har en löpande dialog med föreningen kring de 
faktiska kostnaderna kring flytten, och hantering av flyttkostnader sker därför på 
annat sätt än genom bidragsgivning. 

Sammanfattning av ärendet 
Nordhallands hembygdsförening ansöker om 100 000 kr i samband med att de byter 
föreningslokal. Kostnaderna ska täcka extrakostnader såsom flytt av larmanläggning 
och IT-kostnader. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2021-10-12 
Bilagor, 2021-09-15 
Ansökan, 2021-09-14 
 

Beslutet skickas till 
Nordhallands hembygdsförening 
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§ 57 Dnr 2021-00132 
Begäran om yttrande - Motion om digital fixare (2021-00501) 

Beslut 
Nämnden för Kultur & Fritid föreslår att motionen avslås med hänvisning till att 
resurser och arbetssätt för att stödja de som står utanför det digitala samhället redan 
finns och är under fortsatt utveckling. Det är ett angeläget behov som behöver 
tillgodoses med olika metoder. 

Sammanfattning av ärendet 
I en motion föreslår Agnetha Ernegård att kommunen inrättar en digital fixare för att 
stödja personer som står utanför det digitala samhället. Exempel på arbetsuppgifter 
kan vara att berätta hur man genomför videosamtal, använder Vårdguiden eller olika 
appar såsom mobilt Bank-ID etc.  

Under corona ställde enheten Senior i Kungsbacka om från träffpunktsverksamhet 
till att istället stödja främst riskgrupper med frivilliginsatser. Ganska snart började de 
rikta in sig mot just de tjänster som föreslås i motionen dvs digitalt fix för seniorer. 
En digital fixare arbetade uppsökande i seniorers hem med t ex internetuppkoppling, 
bank-ID, hjälp att beställa mat och mediciner etc. Sedan tidigare har även Sveriges 
alla folkbibliotek uppdraget att höja den digitala kunskapen i samhället, något som 
genomförs på närbiblioteken och Fyrens bibliotek där man kan få stöd både i grupp 
och som enskild individ av särskilt utbildade IT-bibliotekarier. Efter det särskilda 
ekonomiska stöd som Kommunstyrelsen tilldelade Kultur &Fritid har bibliotekens 
verksamhet och Senior i Kungsbacka gjort gemensam satsning inom detta område.  

För att verksamheten ska kunna fortsätta även utan särskilt ekonomiskt stöd pågår ett 
större kommunövergripande arbete benämnt Mera Digital. Det syftar till att flera 
förvaltningar satsar än mer kraftfullt på att höjda digitala nyfikenheten och 
kunskapen och att invånare lär invånare som komplement till kommunala digitala 
värdar som fixarna bytte namn till för att inte sammanblandas med de fixare som 
arbetar med brand- och fallprevention för seniorer. Mera Digital kommer ha en 
fysisk plats på Fyren dit man kan gå för att få hjälp men även bestå av volontärer 
som kan arbeta uppsökande. Träffpunkterna som återigen öppnat är ytterligare 
exempel på platser där kunskapsöverföring pågår. För att verksamheten ska kunna bli 
mer storskalig har vi byggt konceptet på inte bara kommunalt anställd personal utan 
även att kunniga invånare i olika åldrar inspirerar och lär de som behöver stöd. Mera 
digital har redan en omfattande programverksamhet igång.  

Utifrån den satsning som pågår och planeras att fortsätta även framöver är 
intentionen i motionen redan uppfylld. Arbetet planeras att intensifieras än mer då vi 
ser ett stort behov av det i likhet med motionens författare. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2021-10-04 
Begäran om yttrande, 2021-06-15 
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KS § 228 – Beslut, 2021-06-15 
KS § 87 – Beslut, 2021-06-15 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens förvaltning 
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§ 58 Dnr 2021-00185 
Begäran om yttrande - Skärpta straff för brott i kriminella nätverk 

Beslut 
Nämnden för Kultur & Fritid instämmer i utredningens förslag på lagändringar och 
skärpta straffrättsliga reaktioner. 

Sammanfattning av ärendet 
Regeringen beslutade den 11 juni 2020 att utse en särskild utredare för att överväga 
en rad straffrättsliga åtgärder mot brott i kriminella nätverk. I uppdraget ingick att 
överväga och lämna förslag till lagändringar som innebär en skärpt och mer effektiv 
straffrättslig reglering mot brott i kriminella nätverk, särskilt brott med kopplingar 
till kriminella uppgörelser. Uppdraget omfattade också att lämna förslag om en 
skärpt straffrättslig reaktion mot narkotikaförsäljning respektive mot dem som 
involverar unga i kriminalitet. Vidare omfattade uppdraget att överväga och vid 
behov lämna förslag som innebär att det finns en presumtion för häktning när 
allvarliga brott, såsom rån, grov misshandel och grov utpressning, begås inom ramen 
för kriminella nätverk. Enligt uppdraget hade utredarna möjlighet att ta upp även 
andra frågor som tar sikte på brottslighet med anknytning till kriminella nätverk. 
Syftet med uppdraget är att säkerställa att det straffrättsliga regelverket är effektivt 
och att det återspeglar allvaret i brottslighet med koppling till kriminella nätverk. 

 

Förslagen i detta betänkande innebär i korthet följande:  

• Straffen för grovt olaga tvång, olaga hot, grovt olaga hot, rån, utpressning 
respektive grov utpressning skärps.  

• Kvalifikationsgrunder införs för grov allmänfarlig ödeläggelse.  

• Vid bedömningen av ett brotts straffvärde ska det särskilt beaktas om ett numerärt 

överläge utnyttjats. 

• Det ska vid bedömningen av straffvärdet anses synnerligen försvårande om ett 

allvarligt angrepp på någons liv eller hälsa eller trygghet till person har innefattat 
användning av skjutvapen eller sprängämnen och begåtts på allmän eller liknande 
plats. Detsamma ska gälla om angreppet haft bakgrund i en konflikt mellan grupper i 
vilken skjutvapen eller sprängämnen använts, eller varit ägnat att framkalla en 
konflikt av sådant slag.  

• Straffbestämmelsen avseende människoexploatering utvidgas till att omfatta 
utnyttjade av någon i brottslig verksamhet.  

• En ny straffbestämmelse införs som kriminaliserar att involvera personer under 18 

år i brottslig verksamhet.  

• Straffet skärps för försäljning av narkotika och för befattning med narkotika som är 

avsedd att säljas. 

• Beställning av narkotika för eget bruk kriminaliseras såsom försöksbrott.  
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• En presumtion för häktning ska gälla vid misstanke om brott med ett minimistraff 

om fängelse i ett år och sex månader i stället för som i dag två års fängelse.  

• Återfall i brott ska i ökad utsträckning leda till strängare straff. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2021-09-30 
Begäran om yttrande - Nämnden för Kultur & Fritid, nämnden för Individ & 
Familjeomsorg, 2021-09-02 
Remissmissiv Begäran om yttrande - Skärpta straff för brott i kriminella nätverk, 
2021-09-02 
(Justitiedepartementet) Skärpta straff för brott i kriminella nätverk, 2021-09-02 
      

Beslutet skickas till 
Albin Noréen, kommunstyrelsens förvaltning 
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§ 59 Dnr 2021-00195 
Anmälan av delegationsbeslut okt 2021 

Beslut 
Redovisning av delegeringsbeslut förtecknade i protokoll 2021-10-21 godkänns. 
Ärende/ärendegrupp enligt 
delegeringslistan 

Diarienummer 

3.1.12 Avge yttrande över förslag till detaljplan 
utifrån nämndens ansvarsområden 
 
 
3.1.12 Avge yttrande över förslag till detaljplan 
utifrån nämndens ansvarsområden 
 
 
 
3.1.13 Bidrag till kulturprojekt 
 
 
 
 
 
3.1.13 Utbetalning föreningsbidrag 
 
 
 
 
3.3.1 Chefer direkt underställda förvaltningschefen. 
Tillsvidareanställning och tidsbegränsade 
anställningar längre än 6 månader. 
 
 
3.3.2 Övriga medarbetare Tillsvidareanställning och 
tidsbegränsade anställningar längre än 6 månader. 
 
 
3.3.3 Uppsägning av personliga skäl. 
 
 
3.3.4 Uppsägning på grund av arbetsbrist. 
 
 
3.3.5 Avsked 
 
 
3.3.6 Avsluta anställning enligt särskild 
överenskommelse. 
 
 
3.3.7 Disciplinpåföljd - skriftlig varning. 
 
 
3.3.8 Avstängning 
 
 
3.3.9 Förbud mot bisyssla 
 
 
Övriga dokument 

KFT/2021:00194: SAMRÅDSUTSKICK detaljplan för skolverksamhet 
och bostäder inom Kyvik 5:333 mfl i Kungsbacka kommun 
 
 
KFT/2021:00186: Samrådsutskick detaljplan för bostäder inom Skårby 
2.3 i Anneberg, Kungsbacka kommun. 
 
 
 
KFT/2021: 00202: Höstens föredrag på Båtmuseet 
 
KFT/2021:00190: Höstsammankomst Föreningen Norden Fjärås-
Löftadalen 
 
 
Se dokument Utbetalningar 
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§ 60 Dnr 2021-00211 
Information okt 2021 

Beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Information lämnas i följande:  

 

Övergripande dokument, 1 st:  

 - Förvaltningschefens  månadsbrev (efter kallelse)  

 

Muntlig föredragning:  

- Arbetsprocess för upphandling av offentlig konst och Hasselgrenska fonden, Sofia 
Rosén, 2 st dokument 

- Information om Livets träd, Sofia Rosén 

- Information om återstående arbete med långtidshyresavtal för vissa föreningar, 
Ulrika Granfors 

- Målrapport: Skapa dialog med kulturföreningar, Erik Norinder 

- Målrapport: Inleda dialog med kulturella och kreativa näringar, Sofia Rosén och 
Wendela Sanne Öhrnell.  

 

Dokument för kännedom:  

- Förvaltningsrätten dom 210928, 1 st dokument 

- Byggnadsnämnden beslut gällande magasinet i Åsa, 2 st dokument 
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