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§ 37 Dnr 2021-00158 
Väckta frågor, sammanställning 2021 

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

Sammanfattning av ärendet 
Listan över väckta frågor under mandatperioden har uppdaterats med beskrivning av 
status på de olika ärendena. Den har även kompletterats med de initiativ som väckts 
under året. Några av initiativen har redan fattats beslut om löpande under året. 

Ett ärende från 2020, tillskapande av iläggningsplats för kajaker och kanoter, har inte 
påbörjats. Ärende om tillskapande av Fritidsbank från 2018 pågår. Årets initiativ om 
att tillgängliggöra digitala konstrundor har delvis tillgodosetts men med en mycket 
enkel ambitionsnivå. Fortsatt utveckling pågår i samarbete med övriga 
digitaliseringsinitiativ inom kommunen. Badrullstolar inkom för nära inpå sommaren 
för att kunna verkställas men ska utredas inför nästa säsong.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2021-08-19 
Sammanställning över väckta frågor under mandatperioden, uppdaterad per augusti 
2021  
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§ 38 Dnr 2021-00130 
Initiativärende (L) Badrullstolar 

Beslut 
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.  

Sammanfattning av ärendet 
Liberalerna önskar att förvaltningen ser över möjligheten att införskaffa badrullstolar 
till handikappramperna på Smarholmen och Åsas Vita sand för att öka 
tillgängligheten för de som inte kan ta sig ner själva. Detta för att deras egna 
rullstolar inte tål saltvatten.  

Det är förvaltningens önskan att fler ska ha möjlighet att bada vid de kommunala 
badplatserna. Förslaget kommer utredas och i det fall en plats för förvaring och enkel 
utlåning av badrullstol i anslutning till baden kan hittas kommer förvaltningen 
genomföra förslaget inom den budget som finns och utan behov av ytterligare beslut. 
I det fall ingen plats kan hittas eller att det blir förknippat med större kostnader 
återkommer förvaltningen med en utredning om konsekvenser av förslaget. Målet är 
att förslaget ska vara genomfört till badsäsongen 2022.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2021-08-19 
Initiativärende badrullstolar, 2021-06-16 
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§ 39 Dnr 2021-00116 
Initiativärende (S) Digitala konstrundor och historierundor 

Beslut 
Initiativet kommer genomföras så snart tillfällig resursbrist inom kommunens 
digitaliseringsarbete är avhjälpt.  

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet innehåller förslaget att förvaltningen för Kultur och Fritid undersöker 
möjligheterna för att ta fram en digital form av konstrunda för Offentlig konst och 
eventuell annan konst, samt en liknande digital runda där man kan uppleva 
Kungsbackas historiska skatter. Socialdemokraterna skriver i sin väckta fråga: 
”Under det senaste året har vi haft sämre möjligheter än vanligt att delta i kulturlivet, 
på det sätt som vi brukar. Detta upplevs så klart som en förlust, men har också 
’tvingat’ oss att hitta nya sätt att utöva och ta till oss kultur, till exempel över nätet 
och ute i naturen.”  

Förvaltningen tycker initiativet är bra och vi vill hitta former för att förverkliga det 
då vi i Kungsbacka har offentlig konst (och annan konst) som är relativt okänd för 
gemene man i kommunen. Under året har det diskuterats hur det skulle vara möjligt 
att synliggöra Kungsbackas historiska skatter i kommunen med digitala hjälpmedel. 

I kommunen finns en behovsinventering gjord på kommunens samlade behov av 
digital transformation. För Kultur & Fritids del är ett stort behovsområde det vi kallar 
”digitala samhällskanaler” dvs olika sätt att kommunicera med och till invånare, 

besökare och andra som är intresserade av Kungsbacka. En särskild 
projektorganisation som arbetar med att utveckla just digitala samhällskanaler t ex 
vår nya hemsida. Digital konstrunda är ett exempel på behov som vi lagt in där. För 
tillfället är hela det projektet och alla andra påverkade av kompetensbrist vilket gjort 
att kommunen behövt slå av på takten och göra stora prioriteringar kring vad som ska 
komma först. Från Kultur & Fritids sida har vi framhållit vår resultatfond och 
möjlighet att betala för utvecklingsarbete från extern aktör. Dock behövs alltid intern 
kompetens från t ex Inköp, IT-avdelningen m fl för att genomföra ett 
digitaliseringsprojekt. Förvaltningen kommer bevaka frågan och genomföra 
initiativet så snart det är möjligt. Till dess har vi tillgängliggjort konsten genom 
utskrivningsbara skriftliga guider som man kan ta med på sin konstvandring.  

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2021-05-20 
Väckt fråga (S) - Digitala konstrundor och historierundor, 2021-05-20 
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§ 40 Dnr 2021-00143 
Beslut om departementsremiss - Kommuner mot brott 

Beslut 
Nämnden för Kultur & Fritid beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget. 

Sammanfattning av ärendet 
Regeringen beslutade den 28 november 2019 att ge i uppdrag åt en särskild utredare 
att utreda kommunernas brottsförebyggande ansvar (dir. 2019:94). Utredningens 
uppdrag har varit att beskriva och analysera verksamheter inom kommunerna som 
kan bidra till det brottsförebyggande arbetet, föreslå hur ett lagstadgat kommunalt 
ansvar för det brottsföre-byggande arbetet bör utformas och vilka verksamheter som 
bör omfattas av ett sådant ansvar samt lämna förslag som bidrar till att kommunerna 
på ett effektivt sätt kan fullgöra sitt ansvar för det brottsförebyggande arbetet. 
Kungsbacka kommun har beretts tillfälle att yttra sig över Justitiedepartementet 
remiss Kommuner mot brott (SOU 2021:49) Utvecklare för brottsförebyggande 
arbete har tagit fram underlaget till yttrande.  

Brottsförebyggande arbete innebär att minska risken för att brott ska begås genom att 
adressera orsaker till och förutsättningar för brottsligheten. Utredningen föreslår att 
det införs en ny lag som anger vilka krav som ställs på kommunerna. Lagen föreslås 
heta lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete och träda i kraft den 
1 januari 2023. Utredningen föreslår att samtliga kommuner ska ta fram en lägesbild 
som beskriver brottsligheten och dess konsekvenser inom kommunens geografiska 
område. Lägesbilden ska innehålla en kartläggning samt analys av orsakerna till de 
problem som identifierats. Utifrån lägesbilden ska kommunen ta ställning till behovet 
av förebyggande åtgärder samt formulera det i en åtgärdsplan. Arbetet ska följas upp 
kontinuerligt och minst vartannat år ska lägesbilden och åtgärdsplanen uppdateras 
och eventuellt revideras. Utredningen föreslår vidare att kommunen ges ett särskilt 
ansvar för den lokala samordningen av arbetet. Ansvaret innebär att kommunen ska 
verka för att överenskommelser om samverkan träffas med relevanta aktörer samt att 
strategiska brottsförebyggande frågor hanteras i ett råd bestående av de aktörer som 
är närmast berörda av arbetet. I varje kommun ska det finnas en samordningsfunktion 
för det brottsförebyggande arbetet. Funktionens uppgifter ska bland annat vara att 
samordna och stödja kommunens interna arbete med brottsförebyggande frågor samt 
fungera som kontaktpunkt för externa aktörer.  

Kommunledningen ska ange ramar och skapa förutsättningar för arbetet samt att följa 
upp det. Den interna samordningen är en framgångsfaktor i arbetet och den är i allt 
väsentligt en fråga om styrning och ledning. Kommunstyrelsen, eller annan nämnd 
som fullmäktige särskilt bestämmer, ska ansvara för ledningen av kommunens 
brottsförebyggande arbete. Kommunfullmäktige ska kontinuerligt hållas informerat 
om arbetet. 
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Utredningen föreslår att kommunerna kompenseras för de skyldigheter som följer av 
lagförslaget genom att anslaget för kommunalekonomisk utjämning höjs med en 
summa beräknad utifrån ersättningsmodellen för krisberedskapsarbetet. 
Länsstyrelserna tillförs resurser för att kunna utveckla sitt operativa stöd till 
kommunerna och Brå tillförs resurser för genomförandet av de förberedande upp-
drag som utredningen föreslår.  

Beslutsunderlag 
Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2021-08-17  
Begäran om yttrande – Kommuner mot brott, 2021-07-02 
Remittering av kommuner mot brott, 2021-07-02 
Kommuner mot brott [SOU 2021:49], 2021-07-02 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunledningskontoret, Sven-Erik Bergström 
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§ 41 Dnr 2021-00135 
Anmälan av delegeringsbeslut aug 2021 

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

 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisas beslut som förvaltningen fattat på nämndens vägnar. 
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§ 42 Dnr 2021-00149 
Information augusti 2021 

Beslut 
Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
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.  

 

Protokollsanteckning 
Tygkassar med information togs emot från Art Inside Out. 
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§ 43 Dnr 2021-00138 
Material för planeringsdagen 
 

Beslut 
Materialet noteras till protokollet. 
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