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Nämnden för Kultur & Fritid 

Sammanträde torsdagen den 21 april 2022 kl. 17:00 
Kungsbackarummet, Storgatan 37  
 
 
 Ärende Beteckning Förslag 

 Val av justerare  Charlotte Wallenstein (M) 

1.  Information april 2022 
 
Information lämnas i följande:  
 
Övergripande dokument:  
Förvaltningschefens 
månadsbrev (efter kallelse), 1 st 
dokument 
 
Muntlig föredragning:  
Statusrapport - Jessica Wibeck, 
fritidsspecialist, 1 st dokument 
 
Information om revisorernas 
grundläggande granskning – 
Ulrika Granfors, 
förvaltningschef 

Information om status på 
uppdrag – Ulrika Granfors, 2 st 
dokument 

Dokument för kännedom: 

OK Löftan ansökan, 2 st 
dokument 

2022-00094  Informationen noteras till protokollet. 
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 Ärende Beteckning Förslag 

2.  Begäran om yttrande - Motion 
om klassisk arkitektur i 
Kungsbacka 
Kommunstyrelsens 
diarienummer 
KS 2021-01200 
 
5 st dokument 

2022-00080  Nämnden för Kultur & Fritid föreslår 
kommunfullmäktige att avslå motionen. 

3.  Begäran om yttrande - Motion 
om gratis broddar till invånare 
som fyllt 70 år (-) 
 
2 st dokument 

2022-00045  Nämnden för Kultur & Fritid föreslår 
Kommunfullmäktige att avslå motionen med 
hänvisning till att utdelning av gratis broddar strider 
mot likställighetsprincipen, medför en hög kostnad 
samt att utdelning av 320 par broddar skett 
2021/2022 på mötesplatser för seniorer i samarbete 
med Region Halland som var finansiär. Intentionen 
med motionen är därmed delvis uppnådd i det korta 
perspektivet.   

4.  Initiativ angående ungdomar 
trygghet vid utomhusvistelse 
 
4 st dokument 

2021-00256  Nämnden för Kultur & Fritid godkänner 
förvaltningens svar på initiativet.  
 

5.  Initiativärende från C angående 
riktlinjer för hur nämnden ska 
hantera initiativ från 
kommuninvånare som gäller 
minnesmärken 
 
3 st dokument 

2022-00052  Nämnden för Kultur & Fritid beslutar att inte 
upprätta särskilda riktlinjer för minnesmärken. 
Beslut kommer fattas i varje enskilt ärende. 
Nämnden uppdrar istället åt förvaltningen att arbeta 
fram processbeskrivning och rutinbeskrivning för 
hur en förfrågan om minnesmärke ska hanteras.  

6.  Anmälan av delegationsbeslut 
april 2022 
 
14 st dokument 

2022-00090  Redovisning av delegeringsbeslut förtecknade i 
protokoll 2022-04-21 godkänns. 

 
Kristina Karlsson 
ordförande 

Erik Norinder 
sekreterare 
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