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Plats och tid för 
sammanträde 

Snäckan, Kulturhuset Fyren Klockan 17:00-19:30 

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) 

Tjänstgörande ersättare 
Bengt Adolfsson (M) för Filip 
Berndtsson (M) 
Christian Svensson (M) för Maria 
Gathendahl (M) § 66 – 73 
Ingela Hansson (S) för Hans Webeck 
(V) 
Per Gunnarsson (S) för Magdalena 
Sundqvist (S) § 68 
 

Övriga närvarande Ersättare 
Christian Svensson (M) 
Bengt Adolfsson (M) 
Agnetha Törnberg (L) 
Christian Düring (KD) 
Hampus Jägnert (SD) 
Ingela Hansson (S) 
Per Gunnarsson (S) 

Tjänstepersoner 
Ulrika Granfors, förvaltningschef 
Erik Norinder, nämndsekreterare 
Astrid Bayard, utvecklingschef 
Tasnim Mawari, fritidslots 
Linda Nilsson, projektledare 
Sofia Rosén, verksamhetschef 
Andrej Green, utvecklare 
Jessica Wibeck, fritidsspecialist 
Malin Fjellström, controller 

 Personalföreträdare 
 

Övriga 
 

  

Plats och tid för justering Digitalt,  
   

 Sekreterare Erik Norinder Paragrafer §§ 66-74 

Underskrifter Ordförande Kristina Karlsson 

Protokolljusterare Stefan Jägnert (SD)  
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 TILLKÄNNAGIVANDE / BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 

Organ Nämnden för Kultur & Fritid 
Sammanträdesdatum 2021-12-16 Paragrafer §§ 66-74 

Datum då tillkännagivandet 
publiceras 

2021-12-22 

Anslaget ska sättas upp inom 2 dagar efter justering.  

Datum då tillkännagivandet 
upphör 

2022-01-12 

 

Förvaringsplats för protokollet Digitalt 

Underskrift  
  
Erik Norinder 
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§ 66 Dnr 2021-00286 
Investeringsplan 2023-2027 

Beslut 
Nämnden godkänner investeringsplan för löpande och övriga investeringar 2023-
2027 med beräknade driftskonsekvenser.  

Sammanfattning av ärendet 
Investeringsplanen för nämndens löpande investeringar 2023-2027 är en del av 
”Underlag till kommunbudget” som består av tre delar: 

 Lokalbehov (beslutad i oktober 2021) 

 Plan för löpande och övriga investeringar (beslutas i december 2021) 

 Rapport Underlag till kommunbudget 2022 (beslutas i februari 2022) 

 
Löpande investeringar avser främst reinvesteringar i inventarier, teknisk utrustning, 
instrument, utbyte av konstgräsmattor och andra fritidsanläggningar. Det kan även 
omfatta mindre nyinvesteringar. 

Övriga investeringar avser specifika investeringsprojekt som inte kan hanteras inom 
löpande investeringar.  Det är oftast större investeringar och konstnärlig 
utsmyckning. Även efter omorganisationen för Teknikens hus ansvarar Kultur & 
Fritid för finansieringen av nyproduktion och renovering/utbyte av t ex fotbollsplaner 
och andra friluftsanläggningar. Det betyder att Kultur & Fritid är i behov av 
erforderliga investeringsmedel för att dels bibehålla de fritids- och 
friluftsanläggningar som finns idag dels nyinvestera i takt med att kommunen växer. 
Ett maximalt tak för övriga investeringar om 5 Mkr/år är en målsättning som kan 
vara svårt att begränsa sig inom under enskilda år. 

Beslutsunderlag 
Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2021-12-08 
Plan för löpande och övriga investeringar 2023-2027 
Behovsbeskrivningar  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 67 Dnr 2021-00281 
Ansökan om årsbidrag - Motionsdansens vänner 

Beslut 
Nämnden för Kultur & Fritid beviljar föreningen Motionsdansens vänner ett 
årsbidrag på 20 000 kr. 

Sammanfattning av ärendet 
Föreningen Motionsdansens vänner ansöker om ett årsbidrag på 20 000 kr inför 
2022. Bidraget avser kostnader för föreningens danstillfällen. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2021-11-29 
Ansökan, 2021-11-03 

Beslutet skickas till 
Motionsdansens vänner 
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§ 68 Dnr 2021-00284 
Extra bidrag 2021, samlingsärende  

Beslut 
Om 2021 års bokslut pekar på ett överskott betala ut bidrag enligt förslagen 
prioriteringslista presenterad som bilaga till tjänsteskrivelse 2021-11-24. 

Utbetalt bidrag ska redovisas till nämnden senast 2022-10-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen budgeterar årligen en oförutsedd pott som inte används fullt ut. 
Dessutom medför oftast externa evenemang, som inte är budgeterade, en 
intäktsökning. Detta sammantaget ger en pott som kan omfördelas till extra bidrag.  

I samband med förvaltningens preliminära bokslut per 31 oktober varje år informeras 
nämnden om det finns utrymme att lämna extra bidrag till de föreningar som under 
året anmält önskemål.  

Följande föreningar har inkommit med ansökningar om extra bidrag under 2021: 

 

* Frillesås FF 

* Annebergs IF 

* Nordhallands ridklubb 

* Frillesås Rid- och  Körklubb 

* Fjärås Ryttarförening 

* Vallda Tennisklubb 

* Särö Lawn tennisklubb 

* Kullaviks Sjöscoutkår 

* Kungsbacka BMX 

* Ölmanäs SS 

* IF Rigor 

* Tölö IF 

* Kungsbacka brottarklubb 

* Fjärås AIK 

* Åsa Scoutkår 

* Stättareds 4H 

Förvaltningens prognos pekar på ett positivt resultat per 30 november 2021 som 
tillåter extra bidrag om cirka 1 900 000 kronor. Prognosen bygger på att alla kända 
kostnader har tagits med. 
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Urvalskriterierna har varit följande: 

- Föreningen ska vara registrerad som en bidragsberättigad barn- och 
ungdomsförening.  

- Föreningar med högre antal bidragsberättigade medlemmar i åldern 7-20 år 
prioriteras. 

- Hänsyn har tagits till hur stora bidrag som beviljats respektive förening under den 
senaste tioårsperioden. 

- Hänsyn tas även till föreningens finansiella status i övrigt samt den nytta ett bidrag 
kommer innebära.  

 

Om överskottet understiger 1 900 000 kronor sker en procentuell minskning av 
beviljade bidrag.  

 

Då det nya bidrags- och taxesystemet träder i kraft 2022-01-01 kommer denna 
bidragsform därefter att upphöra. 

Beslutsunderlag 
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-11-24 
Prioriteringslista, 2021-11-24 

Beslutet skickas till 
Sökande föreningar 
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§ 69 Dnr 2021-00285 
Extra bidrag 2021 badföreningar, samlingsärende 

Beslut 
Nämnden beslutar att betala ut bidrag enligt förslag 2021-11-24. 

Utbetalt bidrag ska redovisas till nämnden senast 2022-10-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Dåvarande nämnden för Fritid & Folkhälsa beslutade 2015 att införa ett bidrag på 
100 000 kronor till badföreningar. Tre prioriteringsområden beslutades, samt att 
kommunen får ett ansvar för tångröjning på de stora badplatserna. För att beviljas 
bidrag ska badplatsen vara av stort intresse för invånarna i Kungsbacka kommun och 
tillgänglig för alla, samt finnas med på kommunens hemsida om badplatser. 

 

Prioriteringsområdena är: 

1. Stormskador, dock högst 30 000 kronor 

Vid extraordinära skador kan eventuellt ytterligare bidrag betalas ut om budgeten 
tillåter 

2. Nödvändig upprustning 

3. Utveckling 

Ansökan om extra bidrag 2021 har inkommit från två föreningar enligt följande: 

Frillesås Badförening – borttagning av tång 

Vassbäcks Badförening – underhåll och upprustning 

Beslutsunderlag 
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-11-24 
Förslag på extra bidrag badföreningar, 2021-11-25 

Beslutet skickas till 
Sökande föreningar 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (15) 
Nämnden för Kultur & Fritid Datum  

2021-12-16 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 70 Dnr 2021-00300 
Avskrivning av delskuld 

Beslut 
Nämnden avskriver skuld om 240 000 kr av den totala skulden om 876 094 kr exkl 
ränta.  

Föreningen åläggs att betala 50 000 kr per år under 2022 och 2023. När detta har 
fullgjorts avskrivs resterande skuld som beräknas vara 134 000 kr. 

Resterande skuld och därtill hörande och eventuell framtida kommande ränta 
ankommer på föreningen att betala. Detta beslut gäller under förutsättning att 
föreningen gjort den större avbetalning av skulden som utlovats under december 
månad 2021.  

Förvaltningen ges i uppdrag att regelbundet följa ekonomin för att försäkra sig om att 
verksamhet och ekonomi följer uppgjord affärsplan. 

Sammanfattning av ärendet 
Nordhallands ridklubb har genomgått en omvandling av både förening och 
anläggning under en längre tid men med tyngdpunkt på de senaste fyra åren. 
Kommunen har genomfört ett lyft av anläggningen som delvis var väldigt nedgången 
och därmed svårarbetad och tung för en ideell förening att hantera. Utemiljön har nu 
förbättrats avsevärt och åtgärder har även gjorts invändigt i befintliga stall och 
manege. Nytt stall är under planering. Åtgärderna har medfört att föreningen nu fått 
så bra förutsättningar att de kan börja växla upp sin verksamhet och därmed även 
stärka sin ekonomi så att hyran, som dessutom höjts pga de genomförda 
byggåtgärderna, kan börja betalas. Föreningen fick en avsevärd förstärkning av sin 
kassa 2021 i och med en engångsutbetalning av coronastöd från staten. Tappet i 
intäkter pga corona var dock givetvis större än utbetalat bidrag. Föreningens stärkta 
kassa innebär att föreningen kan göra en större avbetalning av skulden inkl upplupen 
ränta till kommunen. Genom att kommunen skriver av en stor del av skulden kan 
föreningen anses ha lotsats genom denna fyraåriga omställningsperiod tillsammans 
med kommunen och kan börja på nytt verksamhetsår 2022 skuldfria och utan 
ränteavgifter som hela tiden ökar på skulden. 

Beslutsunderlag 
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 21-11-30 
Yrkande från C, M, KD & L, 21-12-16 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kristina Karlsson (C), Maria Gathendahl (M), Marie Wadström (KD) och Birgitta 
Gustafsson (L) yrkar på att nämnden avskriver skuld om 240 000 kr av den totala 
skulden om 876 094 kr exkl ränta, att föreningen åläggs att betala 50 000 kr per år 
under 2022 och 2023 och när detta har fullgjorts avskrivs resterande skuld som 
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beräknas vara 134 000 kr. Resterande skuld och därtill hörande och eventuell 
framtida kommande ränta ankommer på föreningen att betala. Detta beslut gäller 
under förutsättning att föreningen gjort den större avbetalning av skulden som 
utlovats under december månad 2021. Förvaltningen ges i uppdrag att regelbundet 
följa ekonomin för att försäkra sig om att verksamhet och ekonomi följer uppgjord 
affärsplan.  

Magdalena Sundqvist (S) yrkar på bifall till förvaltningens förslag. 

Stefan Jägnert (SD) yrkar på bifall till förslag från C, M, KD och L. 

Beslutsgång 
Ordförande Kristina Karlsson (C) finner att det finns två förslag till beslut, 
förvaltningens grundförslag och yrkande från C, M, KD och L. Ordförande ställer 
förslagen mot varandra, och finner att det är nämndens mening att bifalla yrkande 
från C, M, KD och L. 

Protokollsanteckning 
Magdalena Sundqvist (S), Gert Svensson (S) och Ingela Hansson (S) reserverar sig 
mot beslutet. 

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret, ekonomi 
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§ 71 Dnr 2021-00290 
Ansökan om extra bidrag 2021 Kungsbacka Wiske sportskyttar 

Beslut 
Nämnden för Kultur & Fritid avslår föreningen Kungsbacka-Wiske sportskyttars 
ansökningar om extra bidrag. 

Beslutsmotivering 
För att kunna bli beviljad extra bidrag, ska föreningen vara registrerad som en barn- 
och ungdomsförening.  

Sammanfattning av ärendet 
Kungsbacka-Wiske sportskyttar ansöker om extra bidrag:  

* 10 000 kr, avser kostnader för Miljö & Hälsas kontrollavgifter.  

* 250 000 kr, avser kostnader för kassun för säker förvaring av föreningens 
målskyttevapen 

Beslutsunderlag 
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-11-29 
Ansökan extra bidrag, 2021-11-10 
Ansökan bidrag, 2021-11-05 

Beslutet skickas till 
Kungsbacka-Wiske sportskyttar 
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§ 72 Dnr 2021-00308 
Initiativärende Extraordinära insatser med anledning av covid-19 (S) 

Beslut 
Ärendet noteras till protokollet och överlämnas till förvaltningen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Magdalena Sundqvist (S), Gert Svensson (S), Ingela Hansson (S) och Per 
Gunnarsson (S) inkommer med initiativärende: 

Med bakgrund av att vi ännu inte är ur den smittsituation med potentiella kommande 
restriktioner och att förvaltningen lyckats starta upp mycket lyckade projekt för att 
minimera de negativa effekterna av covid-19 vill vi: 

- Att förvaltningen snarast utreder vilka ekonomiska tillskott som behövs för att 
fortsätta de projekt som startats upp under 2021 och snarast redovisar detta till 
nämnden. 

- Att det ekonomiska tillskott som skulle behövas för att ha dessa projekt igång under 
2022 tas från Kultur och Fritids resultatfond. 

- Att nämnden så snart som möjligt får ett underlag och kan ta beslut i frågan så att 
uppstartade projekt kan fortgå utan att det blir ett glapp från det som redan pågår till 
det som ska pågå under 2022. 

Beslutsunderlag 
Initiativärende Extraordinära insatser med anledning av covid-19 (S), 2021-12-13 
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§ 73 Dnr 2021-00283 
Anmälan av delegationsbeslut december 2021 

Beslut 
Redovisning av delegeringsbeslut förtecknade i protokoll 2021-12-16 godkänns. 
Ärende/ärendegrupp enligt 
delegeringslistan 

Diarienummer Delegat 

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 
 
 
Inga för perioden 
 
 
 
 
 
 
1 st 
 
 
 
 
 
Inga för perioden 
 
 
 
Inga för perioden 
 
 
 
Inga för perioden 
 
 
Inga för perioden 
 
 
 
Inga för perioden 
 
 
 
Inga för perioden 
 
 
Inga för perioden 
 
 
Utestående fordringar, Kvittning av fakturor 

Sofia Larsson 
 
 
 
 
Sofia Larsson 
 
 
 
 
 
Ulrika Granfors 
 
Ulrika Granfors 
 
 
 
Marie Persson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stefan Löfmark 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ulrika Granfors 
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Sammanfattning av ärendet 
Redovisas beslut som förvaltningen fattat på nämndens vägnar. 
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§ 74 Dnr 2021-00282 
Information dec 2021 

Beslut 
Informationen noteras till protokollet 

Sammanfattning av ärendet 
Information lämnas i följande:  

Övergripande dokument: 
* Förvaltningschefens månadsbrev (efter kallelse)  

Muntlig föredragning:  
* Fritidslotsen – Astrid Bayard, utvecklingschef & Tasnim Marawi, fritidslots  

* Redovisning av framdrift inom nämndmålet ”Hitta nya former för att ta tillvara 

ideella krafter” – Linda Nilsson, projektledare  

* Konstprogrammet på Särö Äldreboende - Sofia Rosén, verksamhetschef & Andrej 
Green, utvecklare  

Information för dialog i nämnden:  
* Underlag till kommunbudget, för beslut i februari 

Dokument för kännedom:  

* Förvaltningsbudget 

* Sammanträdestider 2022 NKFT v.2 

* Nytt reglemente för Kultur & Fritid 

* Avtal Statens personuppgiftsregister (SPAR) 

* Samverkansavtal för Stödcentrum för personer utsatta för hedersrelaterat våld och 
förtryck i Göteborgsregionen 

* Samordningsuppdrag till GR rörande kulturfrågor 

* KF § 140 Antagande av ny kommunomfattande översiktsplan 
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