
 

Erik Norinder 
Förvaltningen för Kultur & Fritid 
Direkt 0300-834883 
erik.norinder@kungsbacka.se 

Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

 
Besöksadress 

 
 
 
 

 
 
 

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 

 

Upprättad 

2021-09-16 

 
  

Nämnden för Kultur & Fritid 

Sammanträde torsdagen den 23 september 2021 kl. 17:00 
Kommunfullmäktigesalen, Storgatan 37  
 
 

 Ärende Beteckning Förslag 

 Val av justerare  Torbjörn Andersson (SD) 

1.  Utdelning ur Hasselgrenska 
fonden, 2 st dokument. 
 

2021-00117  Nämnden för Kultur & Fritid beviljas utdelning ur 
Stiftelsen Adolf och Hélene Hasselgrens 
Minnesfond till en summa av 848 500 kr. 
Utdelningen ska bekosta inköp och installation av 
skulpturen ”Change of directions” av konstnären 
Maria Miesenberger i parkstråket vid badhuset.    

2.  Beslut om nytt bidragssystem 
till föreningar 

2021-00176  Nytt bidragssystem för föreningar fastställes. 
Systemet innehåller regelverk, beräkningsmallar, 
rutiner för ansökningsförfarande och beslutsfattande. 
Ikraftträdande sker 2022-01-01. Uppföljning av 
effekterna ska göras kontinuerligt och en utvärdering 
av systemet ska ske efter två år. Rapport sker till 
nämnden. 
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3.  Beslut om taxa och avgifter för 
uthyrning av kommunala 
lokaler 

2021-00177  Nämnden för Kultur & Fritid antar ”Taxa och 
avgifter för uthyrning av kommunala lokaler och 
anläggningar med tillhörande tjänster till 
organisationer och invånare”, daterad 21-09-16 att 
gälla från 2022-01-01 eller annars när beslut i 
kommunfullmäktige vinner laga kraft och 
översänder den till kommunfullmäktige för 
fastställande. Tidigare taxa upphör samtidigt att 
gälla. 

Förslag till beslut under förutsättning av 
kommunfullmäktiges beslut ovan: 

Nämnden för Kultur & Fritid beslutar att effekterna 
av den nya taxan ska följas upp kontinuerligt och att 
taxan ska vara föremål för utvärdering vartannat år. 

4.  Delårsrapport per augusti 2021, 
2 st dokument 
 

2021-00178  Nämnden för Kultur & Fritid beslutar att godkänna 
delårsrapporten per augusti 2021. 
 

5.  Nämndens sammanträden 2022, 
2 st dokument 
 

2021-00180  Förslaget godkänns. 

    

6.  Beslut om kommungemensam 
dokumenthanteringsplan, 3 st 
dokument.  
 

2021-00179  Nämnden för Kultur & Fritid beslutar att anta 
Kommunstyrelsens kommungemensamma 
dokumenthanteringsplaner för ledningsprocesser och 
stödprocesser. 
 

7.  Anmälan av delegationsbeslut, 
8 st dokument 
 

2021-00174  Redovisning av delegeringsbeslut förtecknade i 
protokoll 2021-09-23 godkänns. 
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8.  Information lämnas i följande:  
 
Övergripande dokument, 1 st: 

 Förvaltningschefens 
månadsbrev (efter 
kallelse) 

 
 
Muntlig föredragning: 
Kommunens prioinitiativ 
 
Dokument för kännedom: 
 
Beslut KS § 201, 1 st 
dokument:  

 Godkännande av intern 
kontrollplan 2022 för 
kommunstyrelsen, 1 st 
dokument 

Beslut KF § 115, 1 st 
dokument: 

 Justering av priser och 
stipendium samt 
inrättande av priser 
inom nämnden för 
Kultur- och Fritids 
ansvarsområde 

 
Skärpta straff för brott i 
kriminella nätverk, 3 st 
dokument: 

 Remissmissiv Begäran 
om yttrande  

 
 (Justitiedepartementet) 

Skärpta straff för brott i 
kriminella nätverk 

 
 Begäran om yttrande  - 

Nämnden för Kultur & 
Fritid, nämnden för 
Individ & 
Familjeomsorg 

2021-00175  Informationen noteras till protokollet. 
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Kristina Karlsson 
ordförande 

Erik Norinder 
sekreterare 

 


