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2021-10-14 

 
  

Nämnden för Kultur & Fritid 

Sammanträde torsdagen den 21 oktober 2021 kl. 17.00 
Kommunfullmäktigesalen, Storgatan 37  
 
17:00 Information: Arbetsprocess för upphandling av offentlig konst och Hasselgrenska 
fonden, Sofia Rosén, 20 min 
 
 

 Ärende Beteckning Förslag 

 Val av justerare  Magdalena Sundqvist (S) 

1.  Utdelning ur Hasselgrenska 
fonden, 3 st dokument, 15 min.  
 

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

2.  Lokalbehov 2023-2027, 6 st 
dokument, 10 min. 
 

2021-00201  Nämndens lokalbehov för perioden 2023-2027 som 
framgår av bilaga fastställs. Behovet överlämnas till 
lokalgruppen som kommer bearbeta behoven och 
sedan lägga fram ett förslag till lokalplan och budget 
för de behov som ska prioriteras i kommunen. 
 

3.  Nämndbudget 2022, 2 
dokument, 30 min.  
 

2021-00181  Nämnden för Kultur & Fritid beslutar att: 
* godkänna nämndbudget 2022 och ramfördelning 
* uppdra åt förvaltningschefen att upprätta 
förvaltningsbudget för 2022 
* uppdra åt förvaltningschefen att göra nödvändiga 
omfördelningar i Förvaltningsbudgeten under året 
samt att informera nämnden om dessa i samband 
med delårsrapport och bokslut  
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 Ärende Beteckning Förslag 

4.  Årsbidrag för kulturföreningar 
2022, 2 st dokument, 5 min.  
 

2021-00200  Stöd 2022 i form av årsbidrag till kulturföreningar i 
Kungsbacka beviljas enligt upprättat förslag. 
 

5.  Ansökan om bidrag inför flytt - 
Nordhallands 
hembygdsförening, 3 st 
dokument 5 min.  
 

2021-00227  Nämnden för Kultur & Fritid avslår ansökan. 
 

6.  Begäran om yttrande - Motion 
om digital fixare, 5 st 
dokument.  
 

2021-00132  Nämnden för Kultur & Fritid föreslår att motionen 
avslås med hänvisning till att resurser och arbetssätt 
för att stödja de som står utanför det digitala 
samhället redan finns och är under fortsatt 
utveckling. Det är ett angeläget behov som behöver 
tillgodoses med olika metoder.  
 

7.  Begäran om yttrande - Skärpta 
straff för brott i kriminella 
nätverk, 4 st dokument.  
 

2021-00185  Nämnden för Kultur & Fritid instämmer i 
utredningens förslag på lagändringar och skärpta 
straffrättsliga reaktioner. 
 

8.  Anmälan av delegationsbeslut 
okt 2021, 8 st dokument.  
 

2021-00195  Redovisning av delegeringsbeslut förtecknade i 
protokoll 2021-10-21 godkänns. 
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 Ärende Beteckning Förslag 

9.  Information okt 2021 
 
Information lämnas i följande:  
 
Övergripande dokument, 1 st:  
 - Förvaltningschefens 
månadsbrev (efter kallelse)  
 
Muntlig föredragning:  
- Arbetsprocess för upphandling 
av offentlig konst och 
Hasselgrenska fonden, Sofia 
Rosén, 2 st dokument 
 
- Information om Livets träd, 
Sofia Rosén 
 
- Information om återstående 
arbete med långtidshyresavtal 
för vissa föreningar, Ulrika 
Granfors 
 
- Målrapport: Skapa dialog med 
kulturföreningar, Erik Norinder 
 
Dokument för kännedom:  
- Förvaltningsrätten dom 
210928, 1 st dokument 
- Byggnadsnämnden beslut 
gällande magasinet i Åsa, 2 st 
dokument 
 

2021-00211  Informationen noteras till protokollet.  

 
Kristina Karlsson 
ordförande 

Mevludina Abazovic 
sekreterare 

 


