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Plats och tid för 
sammanträde 

Kommunfullmäktigesalen, Storgatan 37 Klockan 17:00 

Beslutande Ledamöter 
Kristina Karlsson (C), Ordförande 
Maria Gathendahl (M), 1:e vice ordförande 
Marie Wadström (KD), 2:e vice ordförande 
Charlotte Wallenstein (M) 
Filip Berndtsson (M) 
Susanne Persson (M) 
Jan-Erik Lind Nilsson (C) 
Birgitta Gustafsson (L) 
Stefan Jägnert (SD) 
Torbjörn Andersson (SD) 
Magdalena Sundqvist (S) 
Gert Svensson (S) 
Hans Webeck (V) 

Tjänstgörande ersättare 
Bengt Adolfsson (M) för Filip 
Berndtsson (M) § 47 
Martin Petersson (C) för Jan-Erik 
Lind Nilsson § 49-51 

Övriga närvarande Ersättare 
Martin  Petersson (C) 
Christian Svensson (M) 
Bengt Adolfsson (M) 
Agnetha Törnberg (L) 
Christian Düring (KD) 
Hampus Jägnert (SD) 
Ingela Hansson (S) 
Per Gunnarsson () 

Tjänstepersoner 
Ulrika Granfors, förvaltningschef 
Erik Norinder, nämndsekreterare 
Malin Fjellström, controller 

 Personalföreträdare 
 

Övriga 
 

  

Plats och tid för justering Digitalt, 2021-09-25 
   

 Sekreterare Erik Norinder Paragrafer §§ 44-51 

Underskrifter Ordförande Kristina Karlsson 

Protokolljusterare Torbjörn Andersson (SD)  
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 TILLKÄNNAGIVANDE / BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 

Organ Nämnden för Kultur & Fritid 
Sammanträdesdatum 2021-09-23 Paragrafer §§ 44-51 

Datum då tillkännagivandet 
publiceras 

2021-09-27 

Anslaget ska sättas upp inom 2 dagar efter justering.  

Datum då tillkännagivandet 
upphör 

2021-10-18 

 

Förvaringsplats för protokollet Digitalt 

Underskrift  
  
Erik Norinder 
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§ 44 Dnr 2021-00117 
Utdelning ur Hasselgrenska fonden 

Beslut 
Nämnden för Kultur & Fritid återremitterar ärendet till förvaltningen. 

Beslutsmotivering 
För förtydligande. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt reglerna för Stiftelsen borgmästare Adolf Hasselgrens och hans maka Hélene 
Hasselgrens minnesfond ska avkastningen användas för stadens förskönande.  

 

Medel avseende konstgestaltning till parkstråket vid badhuset skall användas till 
inköp och installation av skulpturen ”Change of directions” av konstnären Maria 

Miesenberger. 

Beslutsunderlag 
Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2021-09-06 
Offert ”Change of Directions”, 2021-09-03 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Kristina Karlsson (C) lägger förslag till beslut att återremittera ärendet 
till förvaltningen.  

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga förvaltningens 
förslag och ordförandes yrkande. Ordföranden prövar förslagen mot varandra och 
finner att det är nämndens mening att besluta enligt ordförandes yrkande. 
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§ 45 Dnr 2021-00176 
Beslut om nytt bidragssystem till föreningar 

Beslut 
Nytt bidragssystem för föreningar fastställes med acklamation. 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. 

Sammanfattning av ärendet 
Kungsbackas bidragssystem syftar att tillsammans med taxesystemet stödja bredden, 
mångfalden och nytänkandet. Det ska stimulera till välmående och ett meningsfullt 
sammanhang för många samt ökad folkhälsa och nytta för samhället- ”Ett attraktivt 

och socialt hållbart Kungsbacka” där föreningarna utgör en mycket viktig del. 

Systemet gäller barn- och ungdomsföreningar, kulturföreningar, folkhälsoföreningar, 
handikappföreningar samt de grupper som vill genomföra arrangemang eller andra 
goda initiativ som leder till att kommunens mål uppnås.  

Ledord för det nya bidragen och taxorna har varit enkelhet och transparens. Bidragen 
kommer bli förutsägbara och ge föreningarna tydliga planeringsförutsättningar, vara 
enkla att förstå och lätta att administrera för föreningarna. Systemet ska uppfattas 
som likvärdigt, enkelt och transparent. På längre sikt ska det nya systemet leda till 
följande effekter: 

• Det ska vara enkelt och transparant att förstå, ansöka om och få.  

• Det är förutsägbart och upplevas som jämlikt i den mening att olika 
föreningar/individer och evenemang behöver olika stöd eller borttagande av 
strukturella hinder för att de efterfrågade effekterna ska uppstå.  

• Att kommunens mål uppnås, på individnivå, dvs. distribueras på rätt sätt mellan 

individer som blir berörda. 

• Möjliggöra föreningsliv i hela kommunen, från norr till söder. När det gäller lokaler 

ska samverkan kring lokaler premieras.  

Systemet omfattar ca 17 miljoner kronor per år. 

Beslutsunderlag 
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-09-20 
Prövning av barnets bästa, 2021-09-20 
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§ 46 Dnr 2021-00177 
Beslut om taxa och avgifter för uthyrning av kommunala lokaler 

Beslut 
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.  

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. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har många lokaler som kan nyttjas av invånare och organisationer av 
olika slag. Nyttjandet är förknippat med en avgift som ofta är av symbolisk art för att 
både uppmuntra till lokalutnyttjande men samtidigt minska risken för att 
överbokning sker av vissa så att tillgängligheten till lokaler därmed minskar totalt 
sett för alla andra. Taxan, som förklarar hur avgifterna har konstruerats, bygger på 
principerna om att en avgift får tas ut för en nyttighet samt att upplevelsen av 
avgiften motsvarar nyttan och att avgiften är i paritet med motsvarande avgifter i vår 
omvärld. Liknande hyrestagare ska också behandlas enligt likabehandlingsprincipen. 
Den ska leda till att utbud och efterfrågan balanseras samt karaktäriseras av enkelhet 
framför exakthet och litet behov av administration. Taxedokumentet återfinns som 
bilaga och följer den struktur som taxor i Kungsbacka kommun har. Så kallad 
logitaxa som avser övernattning i lokaler ingår inte i detta beslut då särskilt beslut 
om logitaxa fattats tidigare. 

Beslutsunderlag 
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-09-16  
Taxa för uthyrning av kommunala lokaler, 2021-09-16  
Taxor och avgifter 2021 (Äldre taxa avs. lokaler och anläggningar som upphör i och 
med detta beslut)  
Prövning av barnets bästa, 2021-09-20 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens förvaltning, kansliet 
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§ 47 Dnr 2021-00178 
Delårsrapport per augusti 2021 

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

Sammanfattning av ärendet 
I Kungsbacka upprättas uppföljning och prognos per 30 april och delårsrapport per 
31 augusti. Det ekonomiska resultatet förväntas bli ett överskott om, +2,96 miljoner 
kronor, vilket motsvarar en budgetavvikelse om 1,1%. För investeringsbudgeten 
beräknas ett överskott om +11,85 miljoner kronor. Förvaltningens verksamheter har 
bidragit till kommunfullmäktiges prioriterade mål och arbetet med de fokusområden 
nämnden pekade ut för mandatperioden fortlöper till största del som planerat. 

Beslutsunderlag 
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-09-09 
Delårsrapport, 2021-09-16 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 48 Dnr 2021-00180 
Nämndens sammanträden 2022 

Beslut 
Förslaget godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Tidsplanering av 2022 års sammanträden för nämnden för Kultur & Fritid. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2021-09-06 
Sammanträdesdagar 2022 

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret 
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§ 49 Dnr 2021-00179 
Beslut om kommungemensam dokumenthanteringsplan 

Beslut 
Nämnden för Kultur & Fritid beslutar att anta Kommunstyrelsens 
kommungemensamma dokumenthanteringsplaner för ledningsprocesser och 
stödprocesser. 

Sammanfattning av ärendet 
Varje nämnd ska anta Kommunstyrelsens kommungemensamma 
dokumenthanteringsplaner för ledningsprocesser och stödprocesser. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2021-09-06 
Dokumenthanteringsplan för kommungemensamma stödprocesser, 2021-08-24 
Dokumenthanteringsplan för ledningsprocesser, 2020-06-23 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 50 Dnr 2021-00174 
Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 
Redovisning av delegeringsbeslut förtecknade i protokoll 2021-09-23 godkänns. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisas beslut som förvaltningen fattat på nämndens vägnar. 
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§ 51 Dnr 2021-00175 
Information september 2021 

Beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Information lämnas i följande:  

 

Övergripande dokument, 1 st: 

• Förvaltningschefens månadsbrev (efter kallelse) 

 

Dokument för kännedom: 

 

Beslut KS § 201, 1 st dokument:  

• Godkännande av intern kontrollplan 2022 för kommunstyrelsen, 1 st dokument 

 

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 
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