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§ 10 Dnr 2021-00034 

Underlag kommunbudget 

Beslut 

Godkänna rapporten Underlag till kommunbudget 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Underlag till kommunbudget omfattar en beskrivning av nämnden utmaningar och 

förändringar under 2022 och plan 2023-2024, samt en komplettering till kommunens 

omvärldsanalys. 

Nämndens underlag till kommunbudget av tre delar: 

Lokalbehov (beslutad i oktober 2020) 

Plan för löpande och övriga investeringar (beslutad i december 2020) 

Rapport Underlag till kommunbudget 2022 (beslutas i mars 2021) 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2021-02-23 

Rapport Underlag till kommunbudget 2022 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Socialdemokraterna lämnar tilläggsyrkande på tillägg till kommunbudgeten 2022 på 

3,3 miljoner kronor. 

- utöka nämndens ram med 1,5 miljoner kronor så att kulturskolan blir avgiftsfri för 

alla barn och ungdomar under 2022. 

- utöka bidragen med 1 000 000 kronor.  

- 500 000 kronor för kultursommarjobb för ungdomar.  

- 300 000 kronor till Hembygdsmuséet. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. 

Ordförande finner att tilläggsyrkande avslås.  

Magdalena Sundqvist (S) begär votering, och votering genomförs. 

Omröstningsresultat 

Tilläggsyrkandet avslås med 10 röster för avslag och 3 för bifall. 
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Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 11 Dnr 2021-00041 

Granskning av föreningsbidrag  

Beslut 

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 från och med mars månad, och resterande punkter 

åtgärdas så snart det nya bidrags- och taxesystemet är beslutat. 

Sammanfattning av ärendet 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kungsbacka kommun 

granskat delegation samt uppföljning och kontroll av föreningsbidrag i nämnden för 

Kultur & Fritid. Syftet med granskningen har varit att bedöma om nämnden för 

Kultur & Fritid har fastställt en ändamålsenlig delegeringsförteckning samt om 

beslut fattade på delegation hanteras på ändamålsenligt sätt. Därtill har granskningen 

syftat till att bedöma om nämnden säkerställt en ändamålsenlig uppföljning och 

kontroll av utbetalda föreningsbidrag.  

Kommunrevisionen har begärt in svar från nämnden för Kultur & Fritid på 

nedanstående frågeställningar med anledning av de rekommendationer som redovisas 

i rapporten.  

• Vilka åtgärder avser nämnden att vidta med anledning av de rekommendationer 

som redovisas i rapporten?  
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• När avser nämnden att vidta eventuella åtgärder med anledning av de 

rekommendationer som redovisas i rapporten samt när planeras åtgärderna att vara 

genomförda?  

• Vilken verksamhet och/eller funktion i förvaltningen ansvarar för att genomföra 

beslutade åtgärder med anledning av de rekommendationer som redovisas i 

rapporten? 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2021-03-09 

Följebrev, Ernst & Young, 2021-03-01 

Granskning av delegation samt kontroll och uppföljning av föreningsbidrag, 2021-

03-01 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande lägger tilläggsförslag om redaktionell förändring att nämnden har 

åtgärdat punkt 1-5 från och med mars, och att resterande punkter åtgärdas så snart det 

nya bidrags- och taxesystemet är beslutat. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att tilläggsförslag om 

redaktionellt tilläggsförslag bifalles. 

Beslutet skickas till 

Kommunrevisionen 
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§ 12 Dnr 2021-00039 

Extra bidrag till NHRK för ersättning av skuldränta 

Beslut 

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. 

Sammanfattning av ärendet 

Nordhallands ridklubb har under ett antal år haft svårigheter att betala sin hyra och 

har därför fått anstånd med hyran. En hyresskuld har därför byggts upp motsvarande 

876 000 kr. Ett arbete har pågått under fyra år med att få föreningens ekonomi i 

balans igen. Föreningen har effektiviserat sitt arbete med att driva ridskola och sköta 

anläggningen. Kommunen har renoverat och rustat upp vissa byggnader och 

utemiljöer. Sammantaget har vårt gemensamma förbättringsarbete resulterat i att 

föreningen fått så goda förutsättningar att bedriva sin verksamhet att de nu ska kunna 

börja betala av på sin skuld. Den hyresskuld som uppkommit under de år föreningen 

och kommunen gemensamt arbetat för att förbättra situationen har inneburit att även 

en ränta om 8% på skulden tillkommit och lagts till skulden. Det är rimligt att räntan 

fram till idag inte betalas av föreningen då det inte enbart är föreningens förskyllan 

att skulden uppkommit. Även kommunen har del i det då vi inte tillhandahållit en 

anläggning där en kostnadseffektiv verksamhet har kunnat bedrivas. Genom beslutet 

visar kommunen att vi är fortsatt angelägna om att stödja föreningen. Det är av 

yttersta vikt att föreningen också visar att de är villiga att börja återbetala sin skuld. 

Båda handlingarna från parternas sida visar på intresse att fortsatt arbeta gemensamt 

för att skapa goda förutsättningar för framtiden. 

Beslutet skickas till 

Nordhallands Ridklubb 

Malin Fjellström, controller 
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§ 13 Dnr 2021-00040 

Extra bidrag till Åsa IF villkorat av överenskommelse om 
lokaleffektivisering 

Beslut 

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. Under 

nuvarande och kommande kända förutsättningar kan nämnden inte bevilja Åsa IF 

och andra föreningar ytterligare bidrag för att upprätthålla funktion och skick på sin 

klubbstuga. Bidraget är villkorat av att en överenskommelse träffas om att 

föreningen och kommunen gemensamt undersöker andra alternativa lokaler t ex 

samlokalisering i kommunala lokaler. 

Sammanfattning av ärendet 

Åsa IFs klubbstuga på Åsa IP är i stort behov av större renoveringar omfattande ca 

1,7 Mkr. Stugan har också mycket höga driftkostnader per år, ca 300 tkr. Föreningen 

har svårigheter att själva finansiera drift och underhåll och är i behov av bidrag från 

kommunen. Kommunen har som inriktning att fokusera på samlokalisering mellan 

föreningar och mellan föreningar och befintliga kommunala lokaler. Vi föreslår 

därför att föreningen och kommunen istället gemensamt och systematisk undersöker 

hur föreningen kan samlokaliseras med kommunen i kommunens gemensamma 

lokaler. En formell överenskommelse om detta ska träffas mellan kommunen och 

föreningen och bidraget villkoras av att en sådan överenskommelse träffas. Vill 

andra föreningar och fastighetsägare ingå i arbetet för att skapa en modell i Åsa 

samhälle som även kan tillämpas i andra kommundelar går det utmärkt. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2021-03-01 

Förslag till beslut på sammanträdet 

S yrkar på att andra meningen "Detta bidrag är det sista som Åsa IF kommer att 

erhålla för att upprätthålla funktion och skick på sin stuga." stryks. 

 

Alliansen yrkar på att ersätta den strukna meningen med: "Under nuvarande och 

kommande kända förutsättningar kan nämnden inte bevilja Åsa IF och andra 

föreningar ytterligare bidrag för att upprätthålla funktion och skick på sin 

klubbstuga." 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (14) 

Nämnden för Kultur & Fritid Datum  

2021-03-18 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Ordförande ställer förslagen 

mot varandra och finner att det är nämndens mening att bifalla (S) yrkande att stryka 

meningen. 

 

Ordförande finner att det därefter finns två förslag till beslut. Ordförande ställer 

förslagen mot varandra och finner att det är nämndens mening att bifalla Alliansens 

yrkande att ersätta den strukna meningen. 

Beslutet skickas till 

Åsa IF 

Föreningsservice, förvaltningen för Kultur & Fritid 
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§ 14 Dnr 2021-00036 

Anmälan av delegationsbeslut mars 2021 

Beslut 

Redovisning av delegeringsbeslut förtecknade i protokoll 2021-03-18 godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisas beslut som förvaltningen fattat på nämndens vägnar. 

Ärende/ärendegrupp enligt 
delegeringslistan 

Diarienummer Delegat 

 
3.1.9 Avge yttrande över förslag till 
detaljplaner utifrån nämndens 
ansvarsområde 
 
3.1.10 Bidrag till kulturprojekt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.11 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 
 
 

 
KFT/2021:00009. 
Samrådsutskick planprogram för 
kvarteret Ejdern i Kungsbacka 
stad. 
 
 
KFT/2021:00044. Den kulturella 
byrån: Kultur på Urban Garden 
Day 
 
 
KFT/2021:00033 FN-föreningen: 
Internationella Kvinnodagen 
 
 
Se dokument Utbetalningar 
 
 
Inga för perioden 
 
 
 
 
 
 
Inga för perioden 
 
 
 
 
 
Inga för perioden 
 
 
 
Inga för perioden 
 
 
 
Inga för perioden 
 
 
Inga för perioden 
 
 
 
Inga för perioden 
 
 
 
Inga för perioden 
 
 

 
Ulrika Granfors  
 
 
 
 
 
 
Ulrika Granfors 
 
 
 
Ulrika Granfors 
 
 
 
Marie Persson 
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3.3.9 Förbud mot bisyssla 
 
 
Övriga dokument 

Inga för perioden 
 
 
Utestående fordringar, Kvittning 
av fakturor 

 

 

Beslutet skickas till 

Föreningar 

Föreningsservice, förvaltningen för Kultur & Fritid 
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§ 15 Dnr 2021-00035 

Information mars 2021 

Beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Information lämnas i följande: 

 

Förvaltningschefens månadsbrev (efter kallelsen) 

 

Information för dialog: 

 

Hallands kulturplan  

https://www.regionhalland.se/app/uploads/2020/12/kulturplan-2021-2024-webb-

tg.pdf  

 

Muntlig presentation på sammanträdet: 

 

Budgetberedning om lokalbehov. Jessica Wibeck, 1 st dokument 

Målrapport: fler ska få möjlighet att testa kulturskolan. Per Graneld och Elisabeth 

Lindgren 

 

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 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. 
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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.  

Bildspel kring Hallands kulturplan och kulturstrategi 

Protokollsanteckning 

Birgitta Gustafsson (C) får svar på tidigare fråga om Fritidsbanken. 
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