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 Ärende Beteckning Förslag 

1.  Information maj 2022 
 
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 Schölander, 
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, 
1 st dokument 
 
Revisionsplan 2022, 1 st 
dokument 

2022-00132  Informationen noteras till protokollet. 

2.  Apriluppföljning 2022 
 
 
2 st dokument 

2022-126  Nämnden för Kultur & Fritid beslutar att godkänna 
rapporten Uppföljning och prognos april 2022. 
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3.  Årets förnyare 
 
3 st dokument 

2022-00020  Nämnden för Kultur & Fritid beslutar att  
- utse NN som Årets förnyare 2022. 
- offentliggöra pristagaren vid prisceremonin. 
- nominera NN, NN och NN som finalister. 

4.  Årets eldsjäl 
 
3 st dokument 
 
 

2022-00021  Nämnden för Kultur & Fritid beslutar att  
- utse NN som Årets eldsjäl 2022 
- pristagaren offentliggörs vid prisceremonin. 
- nominera NN, NN och NN som finalister.  

5.  Årets förening 
 
3 st dokument 

2022-00022  Nämnden för Kultur & Fritid beslutar att  
- utse XX som Årets förening 2022. 
- offentliggöra pristagare vid prisceremonin.  
- nominera XX, XX och XX till finalister. 

6.  Kungsbackas mästare 
 
3 st dokument 

2022-00023  Nämnden för Kultur & Fritid beslutar att tilldela: 

7.  Idrottsstipendiet 
 
3 st dokument 

2022-00024  Nämnden för Kultur & Fritid beslutar att: 
- 2021 års idrottsstipendium tilldelas NN och NN. 
- offentliggöra stipendiaterna vid prisceremonin. 

8.  Kulturstipendiet 
 
3 st dokument 

2022-00025  Nämnden för Kultur & Fritid beslutar att:  
- tilldela NN och NN 2022 års kulturstipendier. 
- offentliggöra stipendiaterna vid prisceremonin. 

9.  Ledarstipendiet 
 
3 st dokument 

2022-00027  Nämnden för Kultur & Fritid beslutar att NN 
tilldelas ledarstipendiet 2022. 
Nämnden för Kultur & Fritid beslutar att 
ledarstipendiaten offentliggörs vid prisceremonin. 

10.  Kulturpriset 
 
3 st dokument 

2022-00026  Nämnden för Kultur & Fritid beslutar att: 
- utse NN som årets kulturpristagare. 
- offentliggöra pristagaren vid prisceremonin. 
- nominera NN, NN och NN till finalister 
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11.  Initiativärende - Kungsbackas 
olympier och 
mästerskapsdeltagare 
 
6 st dokument 

2022-00049  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. 
 

12.  Initiativärende (S): 
Extraordinära insatser med 
anledning av covid-19 
 
3 st dokument 

2021-00308  Nämnden för Kultur & Fritid noterar svaret om vilka 
insatser som pågår och anser att initiativärendet 
därmed är slutrapporterat. 
 

13.  Bidrag för feriearbetare på 
Stättared 4H sommaren 2022 
 
1 st dokument 

2022-00151  Nämnden för Kultur & Fritid beviljar ett bidrag om 
95.000 kr till Stättared 4H-förening för rekrytering 
av fem feriejobbare sommaren 2022 vilket 
motsvarande det belopp kommunen skulle ha haft 
om kommunen själv hade anställt dessa ungdomar. 

14.  Ansökan om bidrag för extra 
hyreskostnader perioden januari 
- maj 2022 
 
2 st dokument 
 

2022-00141  Nämnden för Kultur & Fritid beslutar att bidra med 
250 000 kronor. 

15.  Begäran om yttrande - Motion 
om byggnation av bandyhall i 
Frillesås Kommunstyrelsens 
diarienummer 
KS 2022-00222. Svar till 
kommunstyrelsens diarium 
senast 
2022-06-30 
 
5 st dokument 

2022-00107  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. 
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16.  Anmälan av delegationsbeslut 
maj 2022 
 
8 st dokument 

2022-00131  Redovisning av delegeringsbeslut förtecknade i 
protokoll 2022-05-12 godkänns. 

 
Kristina Karlsson 
ordförande 

Erik Norinder 
sekreterare 
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