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KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 

 

Upprättad 

2021-03-11 

 
  

Nämnden för Kultur & Fritid 

Digitalt Sammanträde torsdagen den 18 mars 2021 kl. 17:00 i Småbräkorna, Kulturhuset 
Fyren och via Teams. 
 
17:00 Hallands kulturplan - Eva Nyhammar (Region Halland) och Sofia Rosén, 30 min 
17:30 Målrapport: fler ska få möjlighet att testa kulturskolan - Per Graneld och Elisabeth 
Lindberg, 15 min 
17:45 Budgetberedning om lokalbehov - Jessica Wibeck, 10 min 
 
 

 Ärende Beteckning Förslag 

 Val av justerare  Filip Berndtsson (M) 

1.  Underlag kommunbudget 
 
2 st dokument 
20 min 
 

2021-00034  Godkänna rapporten Underlag till kommunbudget 
2022. 
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 Ärende Beteckning Förslag 

2.  Granskning av föreningsbidrag  
 
3 st dokument 
10 min 

2021-00041  Nämnden för Kultur & Fritid godkänner svar och 
skickar till Kommunrevisionen. 
1. Nämndsekreterare har säkerställt att det går att 
identifiera delegeringsbeslut i nämndens protokoll.  
2. Nämndsekreterare har upprättat en dokumenterad 
rutin för hur anmälan och redovisning av 
delegeringsbeslut ska ske. 
3. Handläggare har tydliggjort i delegeringsbesluten 
att beslutet är fattat på delegation och angett aktuell 
delegeringspunkt. 
4. Nämndsekreterare anmäler personalärenden till 
nämnden under sammanträdespunkten anmälan av 
delegationsbeslut. 
5. Nämndsekreterare anmäler även avslagsbeslut 
avseende föreningsbidrag till nämnden. 
6. Det nya bidrags- och taxesystemet kommer 
tydliggöra vilka kontroller som ska genomföras av 
den dokumentation som bidragsberättigade 
föreningar årligen ombeds lämna in till 
förvaltningen. 
7. Enhetschef för Förenings- & förvaltningsstöd 
kommer, då nya regler för bidrags- och taxesystemet 
beslutats, följa upp att föreningsbidrag återredovisas 
på nytt sätt och används i enlighet med nämndens 
idrottspolitiska program, samt även beakta 
barnkonventionen i uppföljningen. 
 
Nämnden har vidtagit åtgärder 1-5. Åtgärder 6 & 7, 
som är beroende av det nya bidrags- och 
taxesystemet kommer redovisas så snart de är 
genomförda. 
 

3.  Extra bidrag till NHRK för 
ersättning av skuldränta 
 
1 st dokument 
5 min 
 

2021-00039  Nämnden för Kultur & Fritid beviljar ett bidrag om 
152 000 kr vilket motsvarar skuldräntan på den 
uppkomna lokalhyresskulden t o m 2021-02-28. 
Beslutet förutsätter att återbetalning av hyresskulden 
påbörjas omgående. 
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 Ärende Beteckning Förslag 

4.  Extra bidrag till Åsa IF villkorat 
av överenskommelse om 
lokaleffektivisering 
 
1 st dokument 
5 min 

2021-00040  Nämnden för Kultur & Fritid beviljar ett bidrag om 
60 000 kr för dränering av klubbstuga som en sista 
insats för att upprätthålla stugans funktion under 
tiden en ny långsiktig lokallösning i form av 
samlokalisering med kommunen tas fram. Detta 
bidrag är det sista som Åsa IF kommer erhålla för att 
upprätthålla funktion och skick på sin stuga. 
Bidraget är villkorat av att en överenskommelse 
träffas om att föreningen och kommunen gemensamt 
undersöker andra alternativa lokaler t ex 
samlokalisering i kommunala lokaler. 
 

5.  Anmälan av delegationsbeslut 
mars 2021 
 
7 st dokument 
 
 

2021-00036  Redovisning av delegeringsbeslut förtecknade i 
protokoll 2021-03-18 godkänns. 
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6.  Information mars 2021 
 
Information lämnas i följande: 
 
Förvaltningschefens 
månadsbrev (direkt efter 
kallelsen), 1 st dokument 
 
För dialog: 
 
Hallands kulturplan  
Hallands kulturstrategi och 
kulturplan 2021-2024 

- Klicka på länken ovan! 
 
Muntlig presentation på 
sammanträdet: 
 
Målrapport: fler ska få 
möjlighet att testa kulturskolan - 
Per Graneld och Elisabeth 
Lindberg 
 
Budgetberedning om 
lokalbehov - Jessica Wibeck, 1 
st dokument 
 
 
Dokument för kännedom: 
 
MUCF överenskommelse, 1 st 
dokument 
 
Polisrapport Äskhults by, 1 st 
dokument 
 
KS § 40 Fördelning av medel 
till extraordinära insatser med 
anledning av Covid-19, 2 st 
dokument 
 
Ny avgift för tillsyn 2021, 1 st 
dokument 
 
Kommentar till avslaget 
gällande ansökan om bidrag för 

2021-00035  Informationen noteras till protokollet.  
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 Ärende Beteckning Förslag 

utökande av befintlig 7-
mannakonstgräsplan till fullstor 
11-manna plan för Annebergs 
IF. 1 st dokument. 
 
Information budgetdag. 1 st 
dokument. 
 
Föreläggande gällande 
luftledning och markkabel för el 
mellan Maden och Hundsås, 
Kungsbacka kommun. 1 st 
dokument. 
 
Beslut om dispens från 
reservatsföreskrifter och 
strandskyddsbestämmelser för 
anläggning av parkeringsplats 
m.m. på fastigheten Hanhals S:1 
inom naturreservatet 
Kungsbackafjorden, 
Kungsbacka kommun. 2 st 
dokument.  
 
 
 
  
 
 
 
 

 
Kristina Karlsson 
ordförande 

Erik Norinder 
sekreterare 

 


