
 

Mevludina Abazovic 
Förvaltningen för Kultur & Fritid 
Direkt  
mevludina.abazovic@kungsbacka.se 

Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

 
Besöksadress 

 
 
 
 

 
 
 

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 

 

Upprättad 

2021-08-19 

 
  

Nämnden för Kultur & Fritid 

Sammanträde och planeringsdag torsdagen den 26 augusti 2021 kl. 08:30 på 
Hanhalsgården (https://bygdegardarna.se/hanhals). Sammanträdet inleder dagen.  
  
 
 

 Ärende Beteckning Förslag 

 Val av justerare  Torbjörn Andersson (SD) 

1.  Väckta frågor, sammanställning 
2021, 3 st dokument.  
 

2021-00158  Informationen om status på de olika initiativen 
noteras och beslut om enskilda initiativ kommer 
fattas som enskilda ärenden efter eventuell 
utredning.  
 

2.  Initiativärende (L) 
Badrullstolar, 3 st dokument. 5 
min. 
 

2021-00130  Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda 
möjligheten att tillhandahålla badrullstolar där så är 
möjligt till sommarsäsongen 2022. I det fall det är 
enkelt att genomföra och förknippat med en kostnad 
som kan inrymmas i budgeten behövs inga 
ytterligare beslut i frågan.  
 

3.  Initiativärende (S) Digitala 
konstrundor och historierundor, 
3 st dokument. 5 min. 
 

2021-00116  Initiativet kommer genomföras så snart tillfällig 
resursbrist inom kommunens digitaliseringsarbete är 
avhjälpt.  
 

4.  Beslut om departementsremiss - 
Kommuner mot brott, 4 st 
dokument. 5 min.  
 

2021-00143  Nämnden för Kultur & Fritid beslutar att anta 
förvaltningens yttrande som sitt eget. 
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 Ärende Beteckning Förslag 

5.  Anmälan av delegeringsbeslut 
aug 2021, 12 st dokument.  
 

2021-00135  Redovisning av delegeringsbeslut förtecknade i 
protokoll 2021-08-26 godkänns.    

6.  Information lämnas i följande:  
 
Övergripande dokument: 
Förvaltningschefens 
månadsbrev (efter kallelse) 
 
Information för dialog i 
nämnden: 
 
Bidrags- och taxesystemet, 8 st 
dokument 
 
Dokument för kännedom: 
 
KS § 174 Förlängning av 
särskilt skäl för politiska möten 
på distans Beslut-202000907-
KS-§ 174. 1 st dokument.  
Information om Region 
Hallands lokala nämnders 
medskapande process om tillit, 
1 st dokument.  
Motion - En mänskligare 
budgetering (MP), 2 st 
dokument. 
Uppföljning och prognos april 
2021 för Kungsbacka kommun, 
3 st dokument.  
Information om gåva 1 st 
dokument.  
Hållbar sponsring - Digital 
föreläsning 15 september av 
Frans Fransson, 1 st dokument. 

2021-00149  Informationen noteras till protokollet.  

7.  Material för planeringsdagen, 8 
st dokument.  
 
 

2021-00138      
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Kristina Karlsson 
ordförande 

Mevludina Abazovic 
sekreterare 

 


