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§ 28 Dnr 2022-00132 

Information maj 2022 

Beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Information lämnas i följande: 

 

Övergripande dokument:  

Förvaltningschefens månadsbrev (efter kallelse), 1 st dokument 

 

Muntlig föredragning:  

Statusrapport i målet ”Vi har vänt trenden bland unga som slutar med sina 
verksamheter och fler ska ha hittat ett socialt sammanhang antingen i organiserad 
form eller i andra former” - Hanna Schölande, Johan Economidis & Victoria 
Dronsfield, Ung i Kungsbacka, 1 st dokument 

 

Statusrapport i målet "Strukturerad dialog med kulturföreningar och föreningar 
samverkar" - Erik Norinder, utvecklingsledare, 1 st dokument 

 

Dokument för kännedom: 

Avsiktsförklaring Frivilligcenter GoKungsbacka 

Revisionsplan 2022 

Beslutsgång 

Ordförande Kristina Karlsson (C) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 
säga förvaltningens förslag, och att nämnden bifaller det. 
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§ 29 Dnr 2022-00126 

Apriluppföljning 2022 

Beslut 

Nämnden för Kultur & Fritid beslutar att godkänna rapporten Uppföljning och 
prognos april 2022 

Sammanfattning av ärendet 

I Kungsbacka upprättas uppföljning och prognos per 30 april och delårsrapport per 
31 augusti.  

Kultur & Fritid prognosticerar en helårsprognos om 87,3 miljoner kronor, vilket är 
enligt budget. 

Helårsprognosen för investeringar är 27,6 miljoner kronor, vilket är 10,7 miljoner 
lägre än budget. 

Budgetavvikelsen avser främst nyanläggning av motionsspår, belysning till 
konstgräsplan samt konstnärlig utsmyckning av lokaler. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2022-05-11 
Uppföljning och prognos april 2022, 2022-05-11 
 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga förvaltningens 
förslag, och att nämnden bifaller det. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 30 Dnr 2022-00020 

Årets förnyare 

Beslut 

Nämnden för Kultur & Fritid beslutar att: 

- utse XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX som Årets förnyare 2022. 

- offentliggöra pristagaren vid prisceremonin. 

- nominera Rosa Villan, Löftadalens dragkampsklubb och Onsala Pirates som 
finalister. 

Sammanfattning av ärendet 

Bakgrund  

Med priset Årets förnyare vill nämnden för Kultur & Fritid uppmärksamma modigt 
och kreativt utvecklingsarbete hos aktörer som verkar inom något av nämndens 
ansvarsområden.  

Allmänna bestämmelser  

1. Berättigad att erhålla priset Årets förnyare är lag, grupp, förening eller person med 
anknytning till Kungsbacka kommun som är verksam inom något av nämnden för 
Kultur & Fritids ansvarsområden  

2. Nämnden för Kultur & Fritid ansvarar för att efter nomineringar utse pristagare.  

3. Utdelning av priset sker årligen under Kultur & Fritids prisceremoni och verkställs 
av nämnden för Kultur & Fritids ordförande.  

Bedömningsvillkor  

Tilldelas lag, grupp, förening eller person, verksam inom nämnden för Kultur & 
Fritids ansvarsområde, som har utvecklat verksamheten på ett mycket framgångsrikt 
sätt. Det kan vara genom att nå ut till flera, etablerat oväntade samarbeten, gått i 
framkant när det gäller kreativa idéer och haft modet att prova nya uppslag. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2022-04-25 
Beslutsunderlag, 2022-04-25 
Riktlinjer för priset Årets förnyare KF § 115, 2021-09-07 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden bifaller det. 

Beslutet skickas till 

Rosa Villan, Löftadalens dragkampsklubb och Onsala Pirates 
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§ 31 Dnr 2022-00021 

Årets eldsjäl 

Beslut 

Nämnden för Kultur & Fritid beslutar att: 

- utse XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX som Årets eldsjäl 2022 

- pristagaren offentliggörs vid prisceremonin. 

- nominera Henrik Löwenberg, Marit Pettersson och Rose-Marie Eriksson som 
finalister.  

Sammanfattning av ärendet 

Bakgrund  

Med priset Årets eldsjäl vill nämnden för Kultur & Fritid uppmärksamma betydelsen 
av den enskilda kraft som verkar inom något av nämndens ansvarsområde.  

Allmänna bestämmelser  

1. Berättigad att erhålla priset Årets eldsjäl är antingen: a. bosatt i Kungsbacka 
kommun. b. medlem i Kungsbackaförening  

2. Nämnden för Kultur & Fritid ansvarar för att efter nomineringar utse pristagare. 

3. Utdelning av priset sker årligen under Kultur & Fritids prisceremoni och verkställs 
av nämnden för Kultur & Fritids ordförande.  

Bedömningsvillkor  

Tilldelas den person som genom sitt ideella engagemang har gjort ett extraordinärt 
betydelsefullt arbete inom nämnden för Kultur & Fritids ansvarsområde. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2022-04-25 
Beslutsunderlag, 2022-04-25 
Riktlinjer för priset Årets eldsjäl KF § 115, 2021-09-07 

Beslutsgång 

Torbjörn Andersson (SD) anmäler jäv och ersätts av Agnetha Törnberg (L). 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden bifaller det. 

Beslutet skickas till 

Henrik Löwenberg, Marit Pettersson och Rose-Marie Eriksson 
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§ 32 Dnr 2022-00022 

Årets förening 

Beslut 

Nämnden för Kultur & Fritid beslutar att: 

- utse XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX som Årets förening 2022. 

- offentliggöra pristagare vid prisceremonin.  

- nominera Kungsbacka Simsällskap, Lemonade IF och FRS Kungsbacka IF till 
finalister. 

Sammanfattning av ärendet 

Bakgrund  

Med priset Årets förening vill nämnden för Kultur & Fritid uppmärksamma och 
premiera föreningar i Kungsbacka kommun som på ett framgångsrikt sätt bedriver 
sin verksamhet.  

Allmänna bestämmelser  

1. Berättigad att erhålla priset Årets förening är: a. Förening verksam inom något av 
nämnden för Kultur & Fritids ansvarsområden. b. med anknytning till Kungsbacka 
kommun. 

2. Nämnden för Kultur & Fritid ansvarar för att efter nomineringar utse pristagare.  

3. Utdelning av priset sker årligen under Kultur & Fritids prisceremoni och verkställs 
av nämnden för Kultur & Fritids ordförande.  

Bedömningsvillkor  

Tilldelas förening, verksam inom nämnden för Kultur & Fritids ansvarsområde, som 
har verkat för en stark gemenskap under demokratiska former samt skapat 
engagemang och mervärden för lokalsamhället på ett framgångsrikt sätt. Det kan 
vara att framgångsrika framsteg uppvisats inom t.ex. inkludering, integration, 
jämställdhet- och värdegrundsarbete. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2022-04-25 
Beslutsunderlag, 2022-04-25 
Riktlinjer för priset Årets förening KF § 115, 2021-09-07 

Beslutsgång 

Magdalena Sundqvist (S) anmäler jäv och ersätts av Ingela Hansson (S).  

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden bifaller det. 
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Beslutet skickas till 

Kungsbacka Simsällskap, Lemonade IF och FRS Kungsbacka IF 
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§ 33 Dnr 2022-00023 

Kungsbackas mästare 

Beslut 

Nämnden för Kultur & Fritid beslutar att tilldela priset till: 

Alejandro Poller, Kungsbacka Simsällskap, Svenskt juniormästerskap  
Alfons Bondesson, Kungsbacka Golfklubb, Svenskt juniormästerskap  
Elvira Rosenberg, Hermanstorp kör och ridklubb, Svenskt juniormästerskap  
Gilbert Andersson, Kungsbacka Skytteklubb, Svenskt mästerskap  
Lova Johansson, Kungsbacka Simsällskap, Svenskt mästerskap  
Robin Jacobsson, FRS Kungsbacka IF, Svenskt mästerskap  
Simon Corneliusson, OK Löftan, Svenskt juniormästerskap  
Siri Benjegård, Askims BTK, Svenskt juniormästerskap  
 
Då Kungsbacka kommuns tenntallrik inte delades ut under 2021 tilldelas följande 
personer priset Kungsbackas mästare för sina prestationer under 2020:  
 
Jenny Johansson Myhre, Kungsbacka BMX, Svenskt mästerskap  
Marcus Carlsson, Pure Power, Svenskt juniormästerskap  
Ola Lindström, Kungsbacka BMX, Svenskt mästerskap  
 
Följande ansökningar har avslagits då idrottarna inte uppfyller prisets riktlinjer:  
 
William Hörgren, Kungsbacka Simsällskap, Svenskt juniormästerskap (Brons)  
 

Följande ansökningar har avslagits då idrottarna tilldelats priset tidigare:  
 
Erik Persson, Kungsbacka Simsällskap  
Kenneth Lönnberg, Särö IK 

Sammanfattning av ärendet 

Bakgrund 

Priset Kungsbackas mästare uppmärksammar idrottsutövare som vunnit ett 
mästerskap, individuellt eller i lag och som tävlar i en Kungsbackaförening. Priset 
har sin bakgrund i priset Kungsbackas tenntallrik som instiftades redan 1975 och 
delas årligen ut av kommunfullmäktige.  

Allmänna bestämmelser  

1. Berättigad att erhålla priset Kungsbackas mästare är antingen: a. medlem i 
Kungsbackaförening b. bosatt i Kungsbacka kommun, men tävlande för förening 
utanför Kungsbacka och har som enskild eller genom lag erövrat ett svenskt 
mästerskap eller nått en ännu större framgång.  

2. Priset utdelas endast en gång till en och samma person.  
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3. Det åligger föreningarna att meddela nämnden för Kultur & Fritid om medlem 
som är berättigad till priset.  

4. Nämnden för Kultur & Fritid ansvarar för att efter nomineringar från föreningarna 
utse pristagare. 

5. Utdelning av priset sker årligen under nämnden för Kultur & Fritids prisceremoni 
och verkställs av nämnden för Kultur & Fritids ordförande samt 
kommunfullmäktiges ordförande. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2022-04-25 
Beslutsunderlag, 2022-04-25 
Riktlinjer för priset Kungsbackas mästare KF § 115, 2021-09-07 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden bifaller det. 

Beslutet skickas till 

Samtliga pristagare 
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§ 34 Dnr 2022-00024 

Idrottsstipendiet 

Beslut 

Nämnden för Kultur & Fritid beslutar att: 

- 2021 års idrottsstipendium tilldelas XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

- offentliggöra stipendiaterna vid prisceremonin. 

Sammanfattning av ärendet 

Varje år delar nämnden för Kultur & Fritid i Kungsbacka ut två idrottsstipendier till 
ungdomar som vill vidareutveckla sig inom sin idrott. 

Stipendiesumman är på 10 000 kronor var och riktas till enskild person under 26 år 
och född eller bosatt i Kungsbacka kommun.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2022-04-25 
Beslutsunderlag, 2022-04-25 
Riktlinjer för Idrottsstipendium KF § 115, 2021-09-07 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden bifaller det. 

Beslutet skickas till 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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§ 35 Dnr 2022-00025 

Kulturstipendiet 

Beslut 

Nämnden för Kultur & Fritid beslutar att:  

- 2021 års idrottsstipendium tilldelas XXXXXXXXXXXXXXXXX 

- offentliggöra stipendiaterna vid prisceremonin. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden för Kultur & Fritid delar årligen ut två kulturstipendier till kulturellt 
utövande ungdomar. Den som söker ska vara under 26 år och född och/eller bosatt i 
Kungsbacka kommun. Stipendierna riktar sig endast till enskilda personer.  

Tanken med stipendierna är att uppmuntra ungdomar som utbildar och 
vidareutvecklar sig inom något av de konstnärliga områdena.  

Stipendiesumman är 10 000 kr var och ges inom kulturområdena: 

Musik 

Teater 

Dans 

Konst med konsthantverk 

Fotokonst 

Skrivande 

Film 

Design 

För år 2022 har förvaltningen fått in 19 ansökningar. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2022-04-25 
Beslutsunderlag, 2022-04-25 
Riktlinjer för kulturstipendium, 2022-01-23 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden bifaller det. 

Beslutet skickas till 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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§ 36 Dnr 2022-00027 

Ledarstipendiet 

Beslut 

Nämnden för Kultur & Fritid beslutar att XXXXXXXXXXXXXXXXXX tilldelas 
ledarstipendiet. 

Nämnden för Kultur & Fritid beslutar att ledarstipendiaten offentliggörs vid 
prisceremonin. 

Sammanfattning av ärendet 

Bakgrund  

Stipendiet uppmärksammar ideella ledare som aktivt arbetar med ideella uppdrag av 
olika karaktär och som är en viktig person i aktuell förening.  

Allmänna bestämmelser  

Berättigad att erhålla stipendiet är:  

1. Verksam som ledare i en ungdomsorganisation i Kungsbacka som är 
bidragsberättigad förening i nämnden för Kultur & Fritids föreningsregister.  

2. Nämnden för Kultur & Fritid ansvarar för att efter nomineringar utse stipendiat.  

3. Stipendiet är avsett att stimulera ledare till vidareutbildning, för att utveckla den 
egna organisationens verksamhet.  

4. Stipendiet delas ut årligen vid nämnden för Kultur & Fritids prisceremoni. 
Bedömningsvillkor Mottagare av stipendiet är en ungdomsledare inom det lokala 
föreningslivet, som på ett förtjänstfullt sätt medverkar till att skapa en meningsfull 
fritidssysselsättning för ungdomar i kommunen. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2022-02-17 
Riktlinjer för Ledarstipendium KF § 115, 2021-09-07 

Beslutsgång 

Torbjörn Andersson (SD) anmäler jäv och ersätts av Agnetha Törnberg (L).  

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden bifaller det. 

Beslutet skickas till 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (27)
Nämnden för Kultur & Fritid Datum 

2022-05-12 
 

 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  

 

§ 37 Dnr 2022-00026 

Kulturpriset 

Beslut 

Nämnden för Kultur & Fritid beslutar att: 

- utse XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX till årets kulturpristagare. 

- offentliggöra pristagaren vid prisceremonin. 

- nominera Henrik Stenroos, Kungsbacka Stadsteater och Norra Hallands 
Konstförening till finalister 

Sammanfattning av ärendet 

Priset ges till person som gjort en viktig insats för kulturen i Kungsbacka. Personen 
ska vara född eller bosatt inom Kungsbacka kommun eller ha särskild anknytning 
hit. Priset delas ut årligen av nämnden för Kultur & Fritid och summan är på 10 000 
kronor.   

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2022-02-27 
Nomineringar, 2022-04-25 
Riktlinjer för kulturpris, 2022-01-23 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden bifaller det. 

Beslutet skickas till 

Henrik Stenroos, Kungsbacka Stadsteater och Norra Hallands Konstförening 
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§ 38 Dnr 2022-00049 

Initiativärende - Kungsbackas olympier och mästerskapsdeltagare 

Beslut 

Nämnden för Kultur & Fritid beslutar att:  

* godkänna förvaltningens svar och därmed anse initiativet vara uppfyllt.  

* föreslå Kommunfullmäktige att inrätta priset Kungsbackas olympier med 
tillhörande riktlinjer som beskriver villkoren för prisets utdelande. 

* riktlinjerna för Kungsbackas mästare justeras, där kategorin OS-mästare tas bort. 
OS-deltagare med anknytning till Kungsbacka ska fortsättningsvis hänvisas till priset 
Kungsbackas olympier. 

Sammanfattning av ärendet 

Socialdemokraterna inkom med initiativärende 2022-02-16: 

 

Sommaren 2021 bjöd på många härliga idrottshändelser. För många av oss var 
Olympiska spelen i Tokyo höjdpunkten. Vi njöt av de fina idrottsinsatserna som våra 
svenska deltagare bjöd oss på. Som Kungsbackabor njöt vi extra av vår egen 
kommuns deltagare och deras extraordinära insatser. 

Ganska nyligen togs nya priser fram, vilka ska delas ut från kommunen till 
framgångsrika idrottare. Ett av priserna är ”Kungsbackas mästare”. Detta pris delas 
ut till personer som är bosatta i kommunen som vunnit något mästerskap, individuellt 
eller i lag. Enligt de kriterier som gäller för detta pris är våra olympier, trots sina 
fantastiska prestationer, inte kvalificerade. 

Våra Kungsbackaolympier i somras var Fridolina Rolfö som spelade fram Sverige 
till ett fantastiskt OS-silver i fotboll, seglaren Fredrik Bergström som liksom 
Fridolina tävlade till sig ett silver och som tredje olympier har vi Kungsbackasonen 
Erik Persson som tog sig till OS-final på 200 m bröstsim. 

Ingen av dessa enastående idrottare kvalificerar sig genom sin OS-insats till något av 
Kungsbackas priser, hur fantastiska insatser de än gjorde! 

I somras missade Kungsbacka kommun att fira dessa atleter med buller och bång, så 
som sig bör. Dock har tåget inte gått och vi har fortfarande chansen. Samtliga 
pristagare för 2021 kommer att firas och prisas den 17 september 2022. Vi kan då 
också inkludera våra olympier. 

Socialdemokraterna i Kungsbacka vill därför att: 

Förvaltningen för Kultur och Fritid tar fram ett förslag på hur vi kan fira våra 
Kungsbackaolympier från OS i Tokyo med pompa och ståt den 17 september 2022. 

 

Nämnden för Kultur & Fritid beslutade 2022-02-17 att förvaltningen för Kultur & 
Fritid fick i uppdrag att bereda ärendet.  
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  

 

 

Förvaltningen för Kultur & Fritid föreslår att olympier med Kungsbackaanknytning 
kan tilldelas priset Kungsbackas olympier, och på så vis hyllas för sina prestationer. 
Att enbart ta sig till ett olympiskt spel är en extraordinär insats, anser både 
förvaltningen och Hallands Idrottsförbund. Kungsbackas olympier blir en 
avknoppning från priset Kungsbackas mästare, och gåvan föreslås vara den samma. 
Riktlinjerna för Kungsbackas mästare behöver därför ses över och kategorin 
olympiska spel behöver plockas bort. OS-deltagare ska fortsättningsvis hänvisas till 
priset Kungsbackas olympier. Förvaltningen föreslår också, i dialog med Hallands 
idrottsförbund, att de redan beslutade riktlinjerna för Kungsbackas mästare fortsätter 
att gälla för idrottare som tävlar i VM respektive EM, där en guldmedalj är kravet för 
att erhålla priset.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2022-04-26 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2022-02-16 
Väckt ärende – initiativ Kungsbackas olympier och mästerskapsdeltagare, 2022-02-
16 
Beslut-202100279-KS-§115, 2021-09-17 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga förvaltningens 
förslag, och att nämnden bifaller det. 
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§ 39 Dnr 2021-00308 

Initiativärende (S): Extraordinära insatser med anledning av covid-19 

Beslut 

Nämnden för Kultur & Fritid noterar svaret om vilka insatser som pågår och anser att 
initiativärendet därmed är slutrapporterat. 

Sammanfattning av ärendet 

Magdalena Sundkvist (S) har inkommit med initiativärende om att förvaltningen ska 
utreda vilka ekonomiska tillskott som behövs för att fortsätta de projekt som startats 
upp under 2021 med anledning av barn och ungas mående under pandemin. Det 
ekonomiska tillskott som skulle behövas för att ha dessa projekt igång under 2022 
föreslås tas från Kultur & Fritids resultatfond så att uppstartade projekt kan fortgå 
utan att det blir ett glapp. Då nämnden för Kultur & Fritid har fått icke upparbetade 
medel ombudgeterade för 2022, kan planerade och pågående initiativ fortsätta i stort 
sett utan glapp. Resultatfonden kan enligt regelverket endast användas till särskilda 
utvecklingsinitiativ men inte löpande verksamhet. Inriktningen framåt kommer i stort 
vara att resursförstärka ordinarie enheter inom Ung och Utveckling & Social 
hållbarhet med personal så att de över tid kan växla upp goda initiativ så att vi når 
fler. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 22-04-25 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga förvaltningens 
förslag, och att nämnden bifaller det. 
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§ 40 Dnr 2022-00151 

Bidrag för feriearbetare på Stättared 4H sommaren 2022 

Beslut 

Nämnden för Kultur & Fritid beslutar att avslå ansökan. 

Sammanfattning av ärendet 

Stättared 4H har ett stort behov av arbetskraft för att sköta den dagliga driften. I spår 
av pandemin har föreningens ekonomi försvagats vilket gör att kommunen vill stödja 
föreningen att bygga sin ekonomi starkare på olika sätt. Samtidigt har kommunen 
som mål att erbjuda feriearbete till elever i åk 1 på gymnasiet. Genom att bevilja ett 
bidrag kan Stättared 4H själva rekrytera fem ungdomar för bemanning under veckans 
alla dagar. Feriearbetarna kan avlasta föreningens ideella arbetskraft och anställda i 
djurskötsel, skötsel av mark och byggnader samt förberedelser och deltagande i 
föreningens läger- och besöksverksamhet. Föreningens har uttryckt ett behov av fler 
feriearbetare men bidraget avser endast de yngre feriearbetare som också ha en lägre 
lön än äldre.  

Beslutsunderlag 

Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2022-05-05 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kristina Karlsson (C) lämnar tilläggsyrkande att återredovisning ska göras i form av 
kopior på utbetalningar. 

Marie Wadström (KD, Kristina Karlsson (C) och Hans Webeck (V) yrkar bifall till 
liggande förslag. 

Maria Gathendahl (M), Birgitta Gustafsson (L), Filip Berndtsson (M), Bengt 
Adolfsson (M), Stefan Jägnert (SD) och Susanne Persson (M) yrkar avslag.  

Beslutsgång 

Ordförande Kristina Karlsson (C) finner att det finns tre förslag till beslut: liggande 
förslag, Kristina Karlssons (C) tilläggsyrkande och Maria Gathendahls (M) m.fl. 
yrkande på avslag.  

Ordförande ställer först proposition på bifall och avslag, och finner att det är 
nämndens mening att bifalla det liggande förslaget. Votering begärs och genomförs.  

Nämnden för Kultur & Fritid beslutar att avslå ansökan, varpå Kristina Karlssons (C) 
tilläggsyrkande stryks.  

Omröstningsresultat 

Antal röster för ja (bifall till liggande förslag): 4 st 
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Antal röster för nej (avslag på liggande förslag): 7 st 

Avstår: 2 st 

 

 

Beslutet skickas till 

Stättared 4H 
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§ 41 Dnr 2022-00141 

Ansökan om bidrag för extra hyreskostnader perioden januari - Maj 
2022 

Beslut 

Nämnden för Kultur & Fritid beviljar ett bidrag på 250 000 kronor. 

Sammanfattning av ärendet 

Nordhallands Hembygdsförening ansöker om bidrag för extra hyreskostnader för 
lokalen på Torggatan under januari-maj 2022.   

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2022-05-09 
Ansökan, 2022-04-29 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga förvaltningens 
förslag, och att nämnden bifaller det. 

Protokollsanteckning 

Redaktionell ändring: beslutstexten skall lyda "Nämnden för Kultur & Fritid beslutar 
att bevilja ett bidrag på 250 000 kr."  

Beslutet skickas till 

Nordhallands hembygdsförening 
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§ 42 Dnr 2022-00107 

Begäran om yttrande - Motion om byggnation av bandyhall i Frillesås 
Kommunstyrelsens diarienummer KS 2022-00222.  

Beslut 

Nämnden för Kultur & Fritid föreslår Kommunstyrelsen att avslå motionen. 
Kommunen har en tydlig process för analys, beredning och beslut av lokalbehov och 
lokalprojekt. Nämnden för Kultur & Fritid har redan beslutat om att behov av mer 
isyta föreligger och Kommunfullmäktige har att bedöma möjligheten till 
genomförande i sitt budgetbeslut.  Kungsbacka kommun kommer samverka med 
Varbergs kommun kring statusbedömning av befintlig bandyanläggning på 
Sjöaremossen som ska göras under 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Agnetha Ernegård (-) har inkommit med en motion om att utreda möjligheten för 
byggnation av en bandyhall i Frillesås så att bland annat Frillesås BK får bättre 
förutsättningar att bli ännu bättre och även kan bredda sin verksamhet. Motionären 
menar att bandyhallen också skulle kunna användas för annat t ex allmänhetens 
åkning, teater- och musikframträdande, gymnastikuppvisningar mm. Kommunen har 
en tydlig process för analys, beredning och beslut av lokalbehov och lokalprojekt. 
Nämnden för Kultur & Fritid har redan beslutat om att behov av mer isyta föreligger 
och Kommunfullmäktige har att bedöma möjligheten till genomförande i sitt 
budgetbeslut. Parallellt arbetar vi tillsammans med Varbergs kommun som 
undersöker teknisk status på Sjöaremossen och om den behöver rustas upp och eller 
kompletteras. Vi följer den utredningen med intresse.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2022-04-25 
Beslut 20220222-KS-§ 119, 2022-04-05 
Beslut 20220222-KS-§ 39, 2022-04-05 
(Motion) Byggnation av bandyhall i Frillesås, 2022-04-05 
Begäran om yttrande – Nämnden för Kultur & Fritid, 2022-04-05 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut: det liggande förslaget att avslå 
och Magdalena Sundqvists (S) yrkande att motionen ska anses besvarad.  

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att det är nämndens mening att 
bifalla det liggande förslaget.  

Protokollsanteckning 

Magdalena Sundqvist (S) och Gert Svensson (S) reserverar sig mot beslutet. 
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Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 43 Dnr 2022-00131 

Anmälan av delegationsbeslut maj 2022 

Beslut 

Redovisning av delegeringsbeslut förtecknade i protokoll 2022-05-12 godkänns. 

Ärende/ärendegrupp enligt 
delegeringslistan 

Diarienummer Delegat 

3.1.12 Avge yttrande över förslag till 
detaljplaner utifrån nämndens 
ansvarsområde  
 
 
 
 
 
3.1.13 Bidrag till kulturprojekt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.13 Utbetalning föreningsbidrag 
 
 
3.3.1 Chefer direkt underställda 
förvaltningschefen. 
Tillsvidareanställning och 
tidsbegränsade anställningar längre 
än 6 månader. 
 
 
3.3.2 Övriga medarbetare 
Tillsvidareanställning och 
tidsbegränsade anställningar längre 
än 6 månader. 
 
 
3.3.3 Uppsägning av personliga 
skäl. 
 
 
3.3.4 Uppsägning på grund av 
arbetsbrist. 
 
 
3.3.5 Avsked 
 
 
3.3.6 Avsluta anställning enligt 
särskild överenskommelse. 
 
 
3.3.7 Disciplinpåföljd - skriftlig 
varning. 
 
 
3.3.8 Avstängning 
 

KFT/2022:00134 Detaljplan för verksamhet inom 
Bolsheden 1:2 i Kullavik 
 
KFT/2022:00100: Detaljplan för bostäder inom 
Norra Kyvik- och Ekekullsområdet i Kullavik 
 
 
 
KFT/2022:00133: Combi Cats: Dreams for Peace 
 
KFT/2022:00142: Kulturevenemang på 
Mårtagården 
 
KFT/2022:00144: Kungsbacka FN-förening: 
Världsmiljödagen 
 
KFT/2022:00145: Annons Onsala Hembygdsgille 
 
KFT/2022-00149: Skateföreningen 
 
 
 
Se bilaga 
 
 
Inga för perioden 
 
 
 
 
 
 
Inga för perioden 
 
 
 
 
 
Inga för perioden 
 
 
 
Inga för perioden 
 
 
 
Inga för perioden 
 
 
Inga för perioden 
 
 
 
Inga för perioden 
 
 
Inga för perioden 
 
 

Cecilia Ljungkvist-Holm 
 
 
Sofia Larsson 
 
 
 
 
Ulrika Granfors 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marie Persson 
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3.3.9 Förbud mot bisyssla 
 
 
Övriga dokument 

 
Inga för perioden 
 
 
Utestående fordringar, Kvittning av fakturor 

 
 
 
 
 
 
 

  

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga förvaltningens 
förslag, och att nämnden bifaller det. 
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§ 44 Dnr 2022-00155 

Initiativ från Marie Wadström (KD) att feriearbetare erbjuds jobb inom 
föreningar 

Beslut 

Nämnden för Kultur & Fritid beslutar att notera initiativet som inkommet och lämnar 
över ärendet till förvaltningen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Marie Wadström (KD) inkommer med initiativ att feriearbetare erbjuds jobb inom 
föreningar.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2022-05-12 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga förvaltningens 
förslag, och att nämnden bifaller det. 

 

 


