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 TILLKÄNNAGIVANDE / BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 

Organ Nämnden för Kultur & Fritid 
Sammanträdesdatum 2022-02-17 Paragrafer §§ 1-14 

Datum då tillkännagivandet 
publiceras 

2022-02-21 
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Förvaringsplats för protokollet Förvaltningen för Kultur & Fritid 
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§ 1 Dnr 2021-00287 
Underlag till kommunbudget 
 

Beslut 
Nämnden för Kultur & Fritid godkänner rapport Underlag till kommunbudget 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Underlag till kommunbudget 2023 omfattar en beskrivning av nämndens utmaningar 
och förändringar under 2023 och plan 2024-2025, samt en komplettering till 
kommunens omvärldsanalys. 

Nämndens underlag till kommunbudget av tre delar: 

• Lokalbehov (beslutad i oktober 2021) 

• Plan för löpande och övriga investeringar (beslutad i december 2021) 

• Rapport Underlag till kommunbudget 2023 (beslutas i februari 2022) 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2022-01-25 
Rapport Underlag till kommunbudget 2023 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Socialdemokraterna lämnar tilläggsförslag: 

-7,5mkr föreslås för extraordinära insatser i samband med pandemin 

-1,5mkr föreslås för avgiftsfri kulturskola under 2023 

 

Socialdemokraterna lämnar tilläggsförslag: 

"Medskapande, ideella krafter, volontärarbete och att kommunen agerar 
möjliggörare. Dessa ord förekommer frekvent i detta underlag till Kommunbudget. 
Sammantaget betyder detta en samverkan mellan civilsamhället och kommunen där 
båda parter upplever att ett plus ett blir mer än två. Att båda parter upplever att 
samarbetet leder till vinster för båda två (eller om fler samarbetar, vinster för alla 
parter i samarbetet)." 

Beslutsgång 
Ordförande Kristina Karlsson (C) finner att det finns tre förslag till beslut, det vill 
säga förvaltningens förslag med redaktionell ändring samt två tilläggsförslag. 
Ordföranden prövar först förvaltningens förslag mot Socialdemokraternas 
tilläggsförslag om utökade ramar och finner att nämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag. Ordförande ställer sedan fråga om det är nämndens mening 
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att bifalla Socialdemokraterna tilläggsförslag om texttillägg, och finner att det är 
nämndens mening att avslå. 

Protokollsanteckning 
Magdalena Sundqvist (S), Gert Svensson (S), Ingela Hansson (S), Per Gunnarsson 
(S) och Hans Webeck (V) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 2 Dnr 2022-00013 
Årsredovisning 2021 

Beslut 
Nämnden för Kultur & Fritid godkänner årsredovisning 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har enligt uppdrag upprättat och lämnar sin årsredovisning för 2021 
tillsammans med bifogade handlingar.  

Förvaltningen redovisar: 

- ett överskott på driftbudgeten om 5,7 miljoner kronor 

- ett överskott på investeringsbudgeten om 18,1 miljoner kronor 

Nämndens långsiktiga mål sträcker sig över hela mandatperioden och innebär att en 
måluppfyllnad ofta innebär att vi inte har nått målen men är på rätt väg – dvs 
markerade med gult. 

Beslutsunderlag 
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2022-01-25 
Nämndens årsredovisning 2021, rapport 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 3 Dnr 2022-00014 
Ombudgetering och resultatfond 

Beslut 
Nämnden för Kultur & Fritid beslutar att begära: 

* att av nämndens överskott i driftsbudgeten om 5 663 tusentals kronor (tkr) förs 1 
820 tkr till nämndens resultatfond, att 1304 tkr ombudgeteras till 2022 och 2 539 tkr 
återredovisas. 

* att av nämndens överskott i investeringsbudgeten om +18 120 tkr begära 15 501 tkr 
ombudgeteras till år 2022 och 2 330 tkr till 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Överskott avseende egna effektiviseringar och besparingar kan föras till nämndens 
resultatfond. Redovisning och jämförelse med budget eller andra 
utvärderingskriterier som nämnden använder ska göras. 

Nämndens resultatfond uppgår 31/12 2021 till 27 276 tkr och får maximalt uppgå till 
28 981 tkr. 

Medel för investeringsprojekt som pågår över årsskiftet kan ombudgeteras. 
Bedömning görs om avsatta budgetmedel täcker beräknade utgifter under året eller 
inte. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2022-01-25 
Ombudget drift och resultatfond, 2022-01-27 
Ombudget investeringar, 2022-01-27 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 4 Dnr 2022-00015 
Uppföljning internkontroll 

Beslut 
Intern kontrollrapport för 2021 fastställs. 

Sammanfattning av ärendet 
Intern kontroll avseende 2021 har bedrivits i enlighet med fastställd 
internkontrollplan för 2021. Resultatet och tillhörande förbättringsåtgärder återfinns i 
bilagd rapport. 

Beslutsunderlag 
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2022-01-25 
Uppföljningsrapport, Intern kontroll 2021 
Bilaga till rapport, 2021-12-29 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 5 Dnr 2022-00011 
Brev från invånare angående minnesbänk 

Beslut 
Förslaget noteras som inkommen skrivelse. 

Beslutsunderlag 
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2022-01-27 
Svar till invånare, 2022-01-19 
Brev från invånare, 2022-01-19 
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§ 6 Dnr 2022-00044 
Initiativärende angående minnesbänk i Näsbokroks naturreservat 

Beslut 
Nämnden för Kultur & Fritid ger uppdrag till förvaltningen att undersöka 
möjligheten att få till stånd en bänk till minne av Björn Natthiko Lindeblad i 
Näsbokroks naturreservat. 

Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet, Moderaterna och Liberalerna inkommer med initiativ: 

Med anledning av mail från en invånare så föreslår vi: 

att nämnden för Kultur & Fritid ger förvaltningen i uppdrag att undersöka 
möjligheten att få till stånd en bänk till minne av Björn Natthiko Lindeblad i 
Näsbokroks naturreservat. 

Kristina Karlsson  Maria Gathendahl Birgitta Gustafsson 

Centerpartiet  Moderaterna  Liberalerna 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2022-02-10 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Magdalena Sundqvist (S) yrkar på att initiativet bordläggs till dess att riktlinjer enligt 
initiativ från Kristina Karlsson (C), dnr 2022-00052, är beslutade. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut: grundförslaget samt Magdalena 
Sundqvists (S) yrkande på att frågan bordläggs. Ordförande ställer frågan om det är 
nämndens mening att bordlägga beslutet eller att bifalla grundförslaget och finner att 
det är nämndens mening att bifalla initiativ. 

Protokollsanteckning 
Magdalena Sundqvist (S) ber att mötet ajourneras 19:39-19:44. 

Magdalena Sundqvist (S), Gert Svensson (S), Ingela Hansson (S), Per Gunnarsson 
(S) och Hans Webeck (V) reserverar sig mot beslutet. 
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§ 7 Dnr 2022-00052 
Initiativärende angående riktlinjer för hur nämnden ska hantera initiativ 
från kommuninvånare som gäller minnesmärken 

Beslut 
Nämnden för Kultur & Fritid ger i uppdrag åt förvaltningen för Kultur & Fritid att ta 
fram riktlinjer för hur nämnden ska hantera initiativ från kommuninvånare som gäller 
minnesmärken. 

Sammanfattning av ärendet 
Kristina Karlsson (C) lägger initiativärende under sammanträdet om att ta fram 
riktlinjer för hur nämnden ska hantera initiativ från kommuninvånare som gäller 
minnesmärken. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2022-02-17 
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§ 8 Dnr 2022-00049 
Initiativärende - Kungsbackas olympier och mästerskapsdeltagare 

Beslut 
Nämnden för Kultur & Fritid beslutar att förvaltningen för Kultur & Fritid ges i 
uppdrag att bereda ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna inkommer med initiativärende: 

 

Sommaren 2021 bjöd på många härliga idrottshändelser. För många av oss var 
Olympiska spelen i Tokyo höjdpunkten. Vi njöt av de fina idrottsinsatserna som våra 
svenska deltagare bjöd oss på. Som Kungsbackabor njöt vi extra av vår egen 
kommuns deltagare och deras extraordinära insatser. 

Ganska nyligen togs nya priser fram, vilka ska delas ut från kommunen till 
framgångsrika idrottare. Ett av priserna är ”Kungsbackas mästare”. Detta pris delas 

ut till personer som är bosatta i kommunen som vunnit något mästerskap, individuellt 
eller i lag. Enligt de kriterier som gäller för detta pris är våra olympier, trots sina 
fantastiska prestationer, inte kvalificerade. 

Våra Kungsbackaolympier i somras var Fridolina Rolfö som spelade fram Sverige 
till ett fantastiskt OS-silver i fotboll, seglaren Fredrik Bergström som liksom 
Fridolina tävlade till sig ett silver och som tredje olympier har vi Kungsbackasonen 
Erik Persson som tog sig till OS-final på 200 m bröstsim. 

Ingen av dessa enastående idrottare kvalificerar sig genom sin OS-insats till något av 
Kungsbackas priser, hur fantastiska insatser de än gjorde! 

I somras missade Kungsbacka kommun att fira dessa atleter med buller och bång, så 
som sig bör. Dock har tåget inte gått och vi har fortfarande chansen. Samtliga 
pristagare för 2021 kommer att firas och prisas den 17 september 2022. Vi kan då 
också inkludera våra olympier. 

 

Socialdemokraterna i Kungsbacka vill därför att: 

Förvaltningen för Kultur och Fritid tar fram ett förslag på hur vi kan fira våra 
Kungsbackaolympier från OS i Tokyo med pompa och ståt den 17 september 2022. 

Förvaltningen för Kultur och Fritid tar fram ett förslag på hur vi i framtiden ska fira 
alla kommande olympier (inte bara de som tar guld), då det är en exceptionell 
idrottsprestation att helt enkelt ta sig till OS. 

Förvaltningen för Kultur och Fritid tar fram ett förslag på hur vi i framtiden ska fira 
kommande idrottsliga framgångar och prestationer även inom andra mästerskap som 
t ex EM och VM. 
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Magdalena Sundqvist (S), ledamot 

Gert Svensson (S), ledamot 

Ingela Hansson (S), ersättare 

Per Gunnarsson (S), ersättare 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2022-02-16 
Väckt ärende – initiativ, 2022-02-16 
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§ 10 Dnr 2022-00032 
Arkivbeskrivning för Kultur & Fritid 

Beslut 
Nämnden för Kultur & Fritid godkänner arkivbeskrivningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Kungsbacka kommuns riktlinjer för arkivvård och informationsförvaltning ska 
varje myndighet upprätta en arkivbeskrivning som antas av myndigheten. Ändringar 
ska samrådas med arkivmyndigheten. 

Samrådsmöte med kommunledningskontorets arkivmyndighet är utfört. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2022-01-26 

Beslutet skickas till 
Kommunarkivet 
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§ 11 Dnr 2022-00005 
Beslut om dataskyddsombud 

Beslut 
Nämnden för Kultur & Fritid utser Karin Malmsten, kommunledningskontoret, som 
dataskyddsombud från och med 2022-01-13. 

Sammanfattning av ärendet 
Som personuppgiftsansvarig i offentlig verksamhet ska nämnden utse ett 
dataskyddsombud, DSO. Utsett dataskyddsombud ska anmälas till 
Integritetsskyddsmyndigheten. I dataskyddsombudets uppdrag ingår att verka för att 
verksamheten följer de krav som finns i dataskyddsförordningen och kompletterande 
lagstiftning. Dataskyddsombudet ska ge råd och stöd i den personuppgiftsansvariges 
dataskyddsarbete, men också genom att granska följsamheten mot 
dataskyddsförordningen och rapportera iakttagelser. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2022-01-18 

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret 
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§ 12 Dnr 2021-00311 
Dataskyddsombudets rapport  
efter regelbunden granskning 2021 

Beslut 
Nämnden för Kultur & Fritid beslutar att vidta följande åtgärder för de avvikelser 
som dataskyddsombudets granskning visat:  

* Upprätta ett samlat behandlingsregister för nämndens personuppgiftsbehandlingar 

* Utföra tröskel/konsekvensbedömningar för riskbehandlingar 

* Säkerställa personuppgiftsbehandlingarna 

* Förtydliga instruktioner till personalen 

* Se över lagliga grunder för foto och film 

* Regelbunden information/utbildning i verksamheterna 

* Se över verksamheternas information till de registrerade 

* Upprätta en årsplanering för nämndens dataskyddsarbete 

Sammanfattning av ärendet 
Som en del i dataskyddsombudets uppdrag ingår att årligen granska nämndernas 
efterlevnad av dataskyddsförordningen.  

Höstens granskning omfattade områdena:  

* Organisering av nämndens dataskyddsarbete 

* Koll på personuppgiftsbehandlingen  

* Säker behandling 

* Utkontraktering 

* Gemensamt personuppgiftsansvar och systematiskt kvalitetssäkringsarbete. 

Det har av granskningen framkommit att nämnden för Kultur & Fritid i allt väsentligt 
möter de övergripande kraven inom flera av de granskade områdena. Granskningen 
har dock visat att dataskyddet behöver förstärkas inom följande områden: 
registerförteckningen, konsekvens-bedömningar, instruktioner till personal, 
information till de registrerade och egenkontroller. 

Förvaltningen har tagit fram en plan för att åtgärda avvikelserna. Åtgärderna som 
vidtas för att omhänderta granskningens resultat kommer att ingå i nästkommande 
regelbundna granskning hösten 2022. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2022-01-28 
 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (19) 
Nämnden för Kultur & Fritid Datum  

2022-02-17 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 13 Dnr 2022-00016 
Anmälan av delegationsbeslut februari 2022 

Beslut 
Redovisning av delegeringsbeslut förtecknade i protokoll 2022-02-17 godkänns. 
 
Ärende/ärendegrupp enligt 
delegeringslistan 

Diarienummer Delegat 

3.1.13 Bidrag till kulturprojekt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.13 Utbetalning föreningsbidrag 
 
 
 
 
3.2.1 Beslut om upphandling inom 
nämndens verksamhetsområde. 
 
 
 
3.2.4 Regler för kommunens 
likvidplanering, krav- och 
inkassoverksamhet och 
kontanthantering: Beslut om att 
avskriva utestående fordringar upp 
till ett basbelopp 
 
 
 
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. 

KFT/2022:00028: Urban Garden Day 
 
KFT/2022:00029: Balettgala 
 
KFT/2022:00034: Internationella kvinnodagen 
 
KFT/2022:00040: Teaterföreställning 
 
KFT/2022:00041: Maritima dagen 
 
 
 
Se bilaga 
 
 
 
 
Entreprenadkontrakt, utbyte av konstgräsplaner 
 
Tilldelningsbeslut 
 
 
 
KFT/2022:00038 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inga för perioden 
 
 
 
 
 
 
1 st 
 
 
 
 
 
Inga för perioden 
 
 
 
Inga för perioden 
 
 
 
Inga för perioden 
 
 
Inga för perioden 
 

Ulrika Granfors 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marie Persson 
 
 
 
 
Ulrika Granfors 
 
 
 
 
 
Ulrika Granfors 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Astrid Bayard 
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3.3.7 Disciplinpåföljd - skriftlig 
varning. 
 
 
3.3.8 Avstängning 
 
 
3.3.9 Förbud mot bisyssla 
 
 
Övriga dokument 

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

 
 
 
 

 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisas beslut som förvaltningen fattat på nämndens vägnar. 
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Nämnden för Kultur & Fritid Datum  

2022-02-17 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 14 Dnr 2022-00017 
Information februari 2022 

Beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Beslutsmotivering 

Sammanfattning av ärendet 
Information lämnas i följande:  

 

Övergripande dokument: 
Förvaltningschefens månadsbrev (efter kallelse)  

 

Muntlig föredragning:  
Offentlig konst - Sofia Rosén, verksamhetschef, 2 st dokument 

Kulturskoleutredningen - Ulrika Granfors, förvaltningschef, 2 st dokument 

 

Dokument för kännedom:  

Slutrapport om satsningen Aktiviteter för barn och unga i behov av särskilt stöd, 1 st 
dokument 

Avtal Kungsbacka kommun och Region Halland Språkstart, 1 st dokument 

Årsrapport avseende dataskydd 2021, 1 st dokument 
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