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Datum 
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Förvaltningschefens månadsbrev. Maj 2022  
 

Långsiktig planering och större frågor 

Förvaltningens samtliga chefer och ledningsgrupp hade planeringsdag i veckan där vi 
påbörjade frammejslandet av vilka våra viktigaste förändringsområden blir med 
anledning av ”Kungsbacka i världen” (omvärldsanalysen), genomförd budgetdag och 
framtidsdag ihop med förtroendevalda i kommunen, det vi kallar Samhälle i 
förändring (välfärdsutmaningen) vårt underlag till kommunbudget och de signaler vi 
hittills fått från invånare och samarbetpartners. Detta underlag kommer ligga till 
grund för nämndens planeringsdag i september.  

 

Kommentarer kring delar av det utskickade skriftliga materialet 
Arbetsgång för att utse finalister och vinnare av priser och stipendier 
 
För priserna Årets eldsjäl, Årets förnyare, Årets förening samt Kungsbacka 
kommuns kulturpris framgår av tjänsteskrivelserna vilka som har blivit nominerade i 
form av en lista längst ner i tjänsteskrivelsen. Av alla nominerade har förvaltningen 
till de olika priskategorierna samt stipendierna valt att lyfta fram 3–5 kandidater som 
vi tycker verkar mest intressanta att belöna. För dessa har vi lagt med hela texten 
som invånaren som har nominerat personen/organisationen har skrivit.  
 
Er uppgift på nämndssammanträdet blir att utifrån underlaget ta fram tre finalister 
inom varje priskategori som ska bjudas in till galan. Ni ska också välja den av de tre 
finalisterna som ska tilldelas priset. Givetvis står det er fritt att välja annan än de som 
förvaltningen valt att lyfta fram lite extra i tjänsteskrivelsen.   
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Efter ert beslut kommer förvaltningen ta fram en motivering till den ni väljer som 
vinnare utifrån dels vår egen bild av vinnaren, dels den motiveringstext som skickats 
in till oss.  
 
För stipendierna gäller följande. Utifrån det underlag som förvaltningen tagit fram 
ska nämnden utse två stipendiater till Kulturstipendiet samt två för Idrottstipendiet. 
För Ledarstipendiet ska en stipendiat utses. 
 
 
 
Operativa frågor 
 
Hembygdsmuseet flyttade in i nya lokaler 2 maj 

Dialog pågår  
 
 
 
Ulrika Granfors 
Förvaltningschef 



 

 
Erik Norinder 
Förvaltningen för Kultur & Fritid 
Direkt 0300-834883 
erik.norinder@kungsbacka.se 

Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

 
Besöksadress 

 
 
 
 

 

 
 
 

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 

 

Upprättad 

2022-05-09 

 
  

Nämnden för Kultur & Fritid 

Sammanträde torsdagen den 12 maj 2022 kl. 17:00 
Kommunfullmäktigesalen, Storgatan 37  
 
 
 Ärende Beteckning Förslag 

 Val av justerare  Magdalena Sundqvist (S) 
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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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 Ärende Beteckning Förslag 

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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 Ärende Beteckning Förslag 

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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 Ärende Beteckning Förslag 

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 

 



Mötesplats Idrott
Ung i Kungsbacka



Bakgrund

På nämndens planeringsdag i början av mandatperioden identifierades ett viktigt 
förbättringsområde:

Många unga slutar med idrott i tidiga år. ”11-årspuckeln”

Problembilden stärktes av våra egna iakttagelser i Kungsbacka:

• Kommunutvecklarnas rapport

• Luppen + Luppföljningen

• Vår egen statistik



Nämnden formulerade ett mål för 
mandatperioden

”Vi har vänt trenden bland unga som slutar i sina verksamheter och fler 
ska ha hittat ett socialt sammanhang antingen i organiserad form eller i 

andra former”



Arbetet hittills

Etapp 1

Arbetssätt inom Ung för att ge fler 
ett socialt sammanhang. 

Tex Tillsammans för varje barn (TFVB) 
och Ung:s roll för vissa individer

Etapp 2 har startat!

Mötesplats idrott



Vad är Mötesplats idrott?

- Spontana fysiska aktiviteter.
- Unga leder unga.
- Inkludering, inflytande och delaktighet.
- Främja den psykiska och fysiska hälsan hos unga.
- Öka samarbetet med civilsamhället



Mötesplats Idrott, MI

Spontanaktivitet som leds 
av ungdomskonsulent
och hälsopedagog två 
eftermiddagar i veckan. 

• Idrott hela livet – Spontan
Idrott hela livet – Förening

• En Frisk Generation



Målgrupp

• Mötesplats Idrott
13-15 år

• EFG-verksamhet
7-9 år - Deltagare
16-18 år - Ungdomsledare

• IHL Spontan
10-12 år –Deltagare
Ungdomsledare + ideell ledare

Mötesplats Idrott

EFG 
Tingberget

EFG 
Gullregn

EFG
Älvsåker

IHL
Spontan

& Förening



Tidsplan

• Våren 2022: Pilotprojekt Varla

• Sommaren 2022: Feriearbetare

• Hösten 2022: Mötesplats Idrott startar

• December 2022: Konceptet för att uppfylla målet levereras

• Kultur- & naturföreningar anammar konceptet

• Mötesplats Idrott för åk.4-6 + GY1-3 påbörjas



Mötesplats 
idrott

En frisk 
generation, 

EFG

Kulturskolan 
och Ung 

krokar arm!

Områdes-
utvecklare på 
Stormgatan 
ihop med 
Aranäs 

Fastigheter

Ökad 
samverkan 

med 
förenings-

livet

Ferie-
arbetares 

kompetens 
tas tillvara

Idrott 
hela livet

Från triangel 
till rektangel 
RF:s vision 

2025

Kommunens roll
Gå från ”producent” till möjliggörare 
Knyta ihop parter
Möjliggöra för eget ansvar
Stimulera ideellt engagemang

Trygghets-
arbetet



Frågor?



Tack!
Victoria Dronsfield
Hälsopedagog
Ung i Kungsbacka
0300-03 78 14
Victoria.dronsfield@Kungsbacka.se

Johan Economidis
Ungdomskonsulent
Ung i Kungsbacka
0300-83 78 20
Johan.economidis@Kungsbacka.se

mailto:Victoria.dronsfield@Kungsbacka.se
mailto:Johan.economidis@Kungsbacka.se


Strukturerad dialog med 
kulturföreningar och 
föreningar samverkar



• Ca 40 deltagare från 22 st
föreningar

• Dialog utifrån deras behov och 
önskemål

• Värdegrund och 
kommunfullmäktigemål

• Föreningar och bidrag
• Samarbeten med Kulturskolan?
• Pitchar: 

• Scen/utställningslokal för 
publik 200-300 personer

• Tidsresan / när Halland var 
danskt

• Konsthall
• Förvaltningen har överblick

Dialogmöte 28 april
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Hembygd
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Föreställningar/teater

Utpräglad barnkultur

Allmänkultur

Trädgård

Dans
Årsbidrag 2022



Enstaka kulturprojekt 2022
Internationella kvinnodagen
Maritima dagen
Smyckesutställning
Balettgala
Urban Garden Day
Konstutställningar
Slåttergille
Fagning av slåtteräng
Släktforskarmässa
Restaurering av fornlämningar
Konserter
Föredrag
Teaterföreställningar



• Nästa dialogmöte i september: bl.a tema kommunikation och marknadsföring, 
tidigare samarbeten mellan föreningar och kommun

Fortsättningen

• Enskilda samtal med föreningar och arrangörer

• Undersöka möjligheterna till grupperingar/klustringar

• Arbetet leds nu tillsammans med Andrej Green

• Tätare dialog på olika nivåer
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Avsiktsförklaring mellan Kultur & Fritid, Kungsbacka kommun och 

Frivilligcenter GoKungsbacka, 2022–2023. 
Gäller t.o.m. 31/12–2023  

 

Bakgrund 

Detta samarbete bygger på kommunens övergripande mål,  

samt målen för Kultur & Fritid och Vård & Omsorg.  

I Kungsbacka växer framtiden. Här skapar vi det goda livet tillsammans. Vi är öppna, 

trygga och nytänkande. Varje människas potential tas till vara. Kungsbackas vision för 

framtiden är att varje individ ges möjlighet att utvecklas och växa hela livet. Kommunen 

ser positivt på att utveckla mötesplatser som Frivilligcenter där man möter behoven för 

olika generationer och livsstilar. Det går även hand i hand med Kultur & Fritids uppgift, att 

erbjuda mötesplatser och möjliggöra aktiviteter, upplevelser och evenemang som främjar 

hälsa, välmående och kreativitet för att alla ska ha ett rikt fritids- och kulturliv. Det finns 

också ett direkt uppdrag från Nämnden för Kultur & Fritid, att Kultur & 

Fritidsförvaltningen bygger upp nya samverkansformer för att engagera ideella krafter.  

Tiderna förändras! Det finns idag människor som söker andra former för sitt engagemang, 

i stället för att gå in i etablerade föreningar eller församlingar. De söker uppdrag i miljöer 

där det är möjligt att känna sig behövd, trots avsaknad av tidigare erfarenhet. För att 

människor ska vilja engagera sig är det viktigt att det är otvunget, och utifrån det egna 

intresset. Det nybildade Frivilligcenter GoKungsbacka kommer att fylla en viktig funktion 

som en ny form i Kungsbacka för att engagera ideella krafter samt sätta guldkant på 

tillvaron för många i samhället. 

 

Beskrivning av Frivilligcenter 

Frivilligcenter organiseras i form av en ideell förening som är partnerdriven av olika 

intressenter som genom att utveckla frivilligarbete vill bidra till att utveckla lokalsamhället 

i Kungsbacka. Det är ingen kommunal verksamhet men kommunen är en av 

intressenterna och finansiärerna, tillsammans med flera.  

Kommunen vill vara delaktig i samhällets utveckling och få spännande saker att hända. 

Föreningars verksamhet bygger på att arbeta med frivilliga insatser. Frivilligcentret, 

benämnt GoKungsbacka, är en verksamhet som bidrar med nytänkande och samarbete 

inom detta område. Genom att kommunen bidrar med trygghet och kvalitet samt bidrar 

ekonomiskt, till Frivilligcenters verksamhet, genom finansiering av en verksamhetsledare, 

kan kommunen närma sig invånarna på ett mycket positivt sätt kring frivilligt socialt 

arbete. Kommunen stöttar Frivilligcenters verksamhet och vill på så vis vara en förebild 

för andra i civilsamhället att göra detsamma.  
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Frivilligcenter underlättar för de som vill bidra till samhället men ännu inte hittat någon 

möjlighet till det. Det ligger i Kommunens uppdrag att säkerställa framtidens välfärd, att 

mer proaktivt möta behov och förstärka invånares och företagares möjlighet att vara 

medskapande och en del i lösningen. Ett Frivilligcenter bidrar till delaktighet i samhället 

och demokratisk utveckling i samverkan med de tre samhällssektorerna (det offentliga, 

det privata och frivilligsektorn) samt är en del av det förebyggande folkhälsoarbetet. 

Frivilligcenter möjliggör nätverksbyggande och välkomnar alla människor, med olika 

åldrar och bakgrund, på så vis underlättas integrationen mellan olika kulturer och bidrar 

till naturlig språkinlärning.  

Frivilligcenter bidrar positivt för den som behöver komma in på arbetsmarknaden samt 

ökar förståelse mellan olika åldrar och kön i hela kommunen. De kan även fånga upp 

människor som hamnat i utanförskap genom arbetslöshet, långtidssjukskrivning eller 

liknande. Frivilligcenter blir en mötesplats där man får möjlighet att känna större 

livsglädje, genom att göra meningsfulla saker. Totalt sett så bidrar Frivilligcenter med en 

samhällsekonomisk vinst och social hållbarhet, helt i enlighet med Kultur & Fritids 

uppdrag att jobba kommunövergripande med social hållbarhet bl a genom att utveckla 

kommunens folkhälsoarbete.  

Människor som genom Frivilligcenter får bekräftelse och känner sig behövda, de mår 

bättre och genererar den positiva spiralen i samhället.  När vi växer som människor 

utvecklas både näringslivet och samhället i stort, såväl socialt som ekonomiskt. Detta 

harmonierar med de kommunövergripande mål för hållbar utveckling ur dimensionerna 

socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Medmänsklighet är en långsiktig investering som även 

leder till ett tryggare samhälle och möjligheterna till utveckling är goda för både 

individen, gruppen, föreningen och företaget.  

Nämnden för Vård & Omsorg pekar på svårigheten att bemanna som en av de viktigaste 

och största strategiska utmaningarna och avgörande för att bedriva verksamheter av 

fortsatt god kvalitet. Utöver kompetensförsörjning är även ny teknik och samverkan 

internt och externt några viktiga parametrar för att lösa välfärdsutmaningen. Här kan 

Frivilligcenter vara ett komplement genom att stötta verksamheterna samt skapa ett 

mervärde för de som är brukare inom förvaltningen för Vård & Omsorg. 

Kommunen förordar ett gott samarbete, såväl internt inom kommunen som externt. 

Under 2022 är ett av fokusområdena i kommunen, att stärka platsens attraktionskraft 

genom samverkan med invånare, näringsliv, kultur och föreningsliv och det är precis så 

Frivilligcenters verksamhet är uppbyggd. Frivilligcenter tar vara på människors intressen 

och kunskap. Verksamheten bygger på ”Frivilligt Socialt Arbete” vilket innefattar 

nätverksbyggande, samverkan, delaktighet, social gemenskap och engagemang för 

varandra, sammantaget utgör Frivilligcenter ett gott komplement till kommunens egna 

insatser.  
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För att Kungsbacka kommun ska nå dessa effekter så anställer kommunen en 

Frivilligsamordnare i samråd med Frivilligcenter. Frivilligsamordnaren går in som 

Verksamhetsledare i Frivilligcenter och på uppdrag av GoKungsbackas styrelse.  

• Detta innebär att kommunen har arbetsgivaransvar.  

• Uppdragsgivare är Frivilligcenter GoKungsbacka. 

• Uppdraget till den anställde Frivilligsamordaren ges av Frivilligcenter 

GoKungsbacka. 

• För kommunen föreslås två adjungerade styrelseledamöter från Kungsbacka 

kommun i GoKungsbackas styrelse. 

Frivilligsamordnare tillika Verksamhetsledare i GoKungsbacka ansvarar för att: 

• Verksamhetsledaren ansvarar för det ”frivilliga sociala arbetet” i Kungsbacka samt 

den dagliga driften av förmedlingsverksamheten. 

• Ansvar för rekrytering, intervju, förmedling, av dem som önskar engagera sig. 

Handleda, coacha, stödja, utbilda och uppmuntra frivilligarbetarna. 

Ansvarar för att sociala, etiska och miljömässiga aspekter efterföljs. 

• Verka för gott samarbete mellan olika förvaltningar och enheter inom kommunen 

samt arbeta för att utveckla nya samarbeten och kopplingar till Frivilligcenter för 

att skapa ett så kraftfullt innehåll som möjligt. 

• Utöka nätverket genom uppsökande verksamhet gentemot organisationer, 

föreningar och företag som ansluter som medlemmar. 

• Verka för att välkomna alla.  

• Rapporterar till Kultur & Fritids Förvaltningschef samt att i sitt uppdrag vara lojal 

mot kommunen.  

• Ge full insyn kring de frågor om verksamheten som efterfrågas.  

 

GoKungsbacka ansvarar för att det finns ett Frivilligcenter 

1. En kontaktpunkt mellan människor som önskar göra frivilliga insatser, för enskild 

eller organisation, och de som har behov av att få del av frivilliga insatser. 

2. Ett informationskontor för frivilliga insatser. 

3. Frivilligcenter synliggör frivilliga insatser i närområdet och betydelsen av dessa. 

4. Frivilligcenter ska underlätta förhållandena så att organisationer, grupper och 

enskilda kan göra insatser i närområdet. 

5. Frivilligcenter är ett stöd och komplement till den offentliga och privata sektorn. 
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Kommunen önskar en dialog kring hur uppdraget ska genomföras. Det ska beskrivas i en 

verksamhetsplan som ska vara oss tillhanda senast 2022-04-30.  

Följande kvalitetskriterier ska uppnås: 

• Tillgänglighet. 

• Kompetens inom området frivillighet samt social kompetens.  

(vilka resurser som finns att tillgå) 

• Kontinuitet i verksamheten och vilken backup som finns för att minska 

sårbarheten. 

• Följa upp kvartalsvis samt årligen avge en rapport som visar på hur verksamheten 

utvecklas. Vad som görs och effekterna av arbetet. 

• Verksamhetsberättelse samt önskad statistik presenteras senast april 2023. 

(viktigt att det i förväg är uppgjort vilken statistik som avses)  

 

Föreningen ska i samverkan med kommunen sprida idén och synliggöra det frivilliga 

sociala arbetet, samt uppmärksamma den av FN utlysta internationella Frivilligdagen den 

5 december.  

 

En ny överenskommelse angående fortsatt samarbete ska vara klar senast 2023-10-31. 

 

     

Kungsbacka den______________ 

 

Ulrika Granfors    Kristina Karlsson 

Förvaltningschef Kultur & Fritid  Ordförande GoKungsbacka

   

 

 

___________________________  ____________________________

  

 

Linda Nilsson     

Verksamhetsledare GoKungsbacka 

 

 

___________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisionsplan 2022 
 

KUNGSBACKA KOMMUN 

 

Antagen 2022-04-26 

 

 

 

 
 



   

 2 

Revisionsplan 2022 

1. Uppdrag 

Revisionens uppdrag är att granska all verksamhet i kommunen. Det innebär att revisorerna prövar 

om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt, från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt och 

om den interna kontrollen är tillräcklig. Granskning sker också av att verksamheternas redovisning 

upprättats i enlighet med lagstiftning och god redovisningssed - det vill säga att redovisningen ger 

en rättvisande bild av kommunens resultat och ställning. 

Granskning syftar ytterst till att ge de förtroendevalda revisorerna underlag för bedömning om 

nämnder, styrelser och enskilda politiker ska beviljas ansvarsfrihet. Dessutom är granskningen ett 

underlag för uttalandet om tillstyrkande eller avstyrkande av att årsredovisningen godkänns. 

Revisionsarbetet bedrivs i enlighet med kommunallagen, reglementet samt God revisionssed1. 

Vidare kommer de rekommendationer och utkast till rekommendationer som SKYREV utger att 

beaktas. 

Revisorerna ska årligen granska verksamheten inom nämndernas verksamhetsområden i den 

omfattning som följer av God revisionssed. Granskning ska ske på samma sätt i kommunala bolag 

och stiftelser genom de lekmannarevisorer/valda revisorer som utsetts. 

Revisorerna ska dessutom bedöma om resultaten i delårsrapporten och årsbokslutet är förenliga med 

de mål fullmäktige beslutat om i budgeten och planen för ekonomin under perioden. 

2. Risk- och väsentlighetsanalys 

Förslag till revisionsplan baseras på genomförd risk- och väsentlighetsanalys. Analysen av risk och 

väsentlighet utgår från revisionens syfte. Analysen startar med att fastställa väsentliga 

verksamhetsområden inom respektive nämnd och styrelse. Väsentliga verksamhetsområden är de 

som kräver en stor andel av resurser och vars mål och uppdrag i hög grad bidrar till 

styrelsens/nämndens ändamål. I risk- och väsentlighetsanalysen tas följande områden upp: 

▪ Lagstiftning och andra regelverk som styr verksamheten. 

▪ Omvärldsanalys och jämförande nyckeltal per verksamhet. 

▪ Fullmäktiges mål, riktlinjer och uppdrag till styrelse och nämnder. 

▪ Föreskrifter för verksamheten. 

▪ Tidigare års granskningar. 

▪ Revisorernas kunskap om verksamheten och dess omvärld. 

▪ Styrelsens och nämndernas egen analys, värdering och hantering av risker samt intern 

kontroll. 

Revisorerna dokumenterar risk- och väsentlighetsanalysen i ett samlat dokument. De identifierade 

riskerna utifrån analysen bedöms baserat på sannolikhet och konsekvens.  

 

För granskning av räkenskaperna av nämnder och styrelse kommer granskningen utgå från en 

 
1 Innebörden av God revisionssed i kommuner och landsting är dokumenterad i skriften ”God revisionssed i kommunal 

verksamhet 2018” utgiven av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 
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separat risk- och väsentlighetsanalys. Därefter väljs en optimal granskningsansats med inriktning på 

finansiella flöden och/eller substansgranskning av enskilda poster. Denna görs av sakkunnigt 

biträde. 

3.  Verksamhetsrevision 

Grundläggande granskning 2022 

Kommunrevisionens uppgift är att ge kommunfullmäktige underlag till den årliga 

ansvarsprövningen. Enligt kommunallagen 12 kap. 1 § ska revisorerna årligen granska all 

verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden i den omfattning som följer av 

God revisionssed. Begreppet all verksamhet avser enligt God revisionssed den verksamhet som 

bedrivs inom styrelsens och nämndernas ansvarsområden.  

Enligt God revisionssed 2018 ska den grundläggande granskningen ge underlag för att bedöma 

styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem och 

rutiner samt måluppfyllelse. Enligt God revisionssed handlar den grundläggande granskningen 

bland annat om frågor avseende hur styrelse och nämnder har: 

▪ Tolkat mål och uppdrag från fullmäktige och brutit ned dessa så att de fungerar som 

styrsignaler till verksamheten 

▪ Gjort en egen riskanalys 

▪ Uppföljning och rapportering av verksamhetens resultat samt beslut om åtgärder vid 

eventuella avvikelser 

▪ Ekonomistyrning samt ekonomisk uppföljning och rapportering 

▪ Ett systematiskt arbete med sin interna kontroll avseende såväl verksamhet som redovisning 

▪ Tydliga beslutsunderlag och protokoll 

Syftet med den grundläggande granskningen är att ge revisorerna underlag för ansvarsprövningen 

genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen och God 

revisionssed2. Granskningen syftar också till att utgöra underlag för den fortsatta analysen av 

behovet av fördjupade granskningar inom nämnder och styrelsers ansvarsområden.  

Granskningen genomförs genom löpande insamling av fakta och iakttagelser, protokollsgranskning, 

nämnddialoger samt en uppföljning av 2020 års granskningar. Den grundläggande granskningen 

genomförs löpande under året. Resultatet av den grundläggande granskningen sammanfattas i en 

skriftlig rapport.  

Dialoger med kommunens nämnder och skriftliga frågor 

Revisionen kommer under 2022 att genomföra dialoger med kommunstyrelsen och samtliga av 

kommunens nämnder som en del i den grundläggande granskningen. Specifika frågeställningar 

kommer att utarbetas inför mötena, vilka nämnderna kommer att tillställas på förhand så att de kan 

ge en väl förberedd information. Som komplement till dialogerna skickas skriftliga frågor till vissa 

nämnder utifrån risk- och väsentlighetsanalysen. 

 
2 Kommunrevisionen genomför under 2022 utöver den grundläggande granskningen flera fördjupade granskningar och 

granskningar inom ramen för redovisningsrevisionen som ligger till grund för ansvarsprövningen. 
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Uppföljning av tidigare års granskningar 

Som en del av den grundläggande granskningen ämnar revisionen att kontinuerligt och efter cirka 

två år följa upp de fördjupade granskningar som genomförts. Inom ramen för årets grundläggande 

granskning kommer revisionen att följa upp följande fördjupade granskningar som genomförts 

2020:  

▪ Granskning av bygglovsprocessen 

▪ Granskning av delegation och föreningsbidrag 

▪ Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

▪ Granskning av ekonomistyrning inom vård och omsorg 

Uppföljningen genomförs genom att skriftliga frågor tillställs berörd förvaltning och eventuellt 

kompletterade telefonintervjuer.  

Fördjupade granskningar  

Fördjupade projekt avser granskningar inom specifika områden som berör kommunen centralt eller 

en eller flera nämnder. Valet av fördjupningar bestäms utifrån väsentliga områden för kommunen 

som uppmärksammats vid risk- och väsentlighetsanalysen. Projektplaner utarbetas för varje 

granskning. 

Inom följande områden planeras fördjupade granskningar under 2022: 

▪ Granskning av krisberedskap 

▪ Granskning av särskilt stöd i gymnasieskolan 

▪ Granskning av näringslivsverksamhet 

Förstudier 

Förstudier är inriktade på att ge en översiktlig bild av ett specifikt område och syftar i första hand 

till att utgöra ett kunskapsunderlag för revisorerna i det fortsatta granskningsarbetet. Projektplaner 

utarbetas inför varje förstudie. Inga förstudier har ännu planerats för under 2022. 

Överförmyndare i samverkan 

Revisionen av den mellan Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partille kommungemensamma 

överförmyndarnämnden regleras i separat arbetsordning, fastställd 2018-10-22. Under 2022 är 

Partille kommun sammankallande kommun i revisionen av den gemensamma 

överförmyndarnämnden. 
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4.  Redovisningsrevision 

Granskning av delårsbokslut 

Delårsbokslutet granskas och rapport lämnas inför behandlingen i fullmäktige. Granskningen ska 

svara på frågan om resultaten i rapporten är förenliga med de mål fullmäktige beslutat om i 

budgeten. Syftet med granskningen är även att identifiera och kommunicera eventuella risker, 

budgetavvikelser och andra problemområden på ett tidigt stadium. 

Utgångspunkten för granskningen är kommunallagen och de rekommendationer som tagits fram av 

SKYREV och SKR. Dessutom följs de särskilda riktlinjer för delårsrapporter som fastställts i 

överenskommelse med kommunen.  

En redogörelse lämnas i god tid i de fall vi identifierar risker och problemområden, så att eventuella 

åtgärder kan vidtas före bokslutsarbetet.  

Granskning av intern kontroll inom ekonomiprocesser (löpande granskning) 

Under hösten genomförs löpande granskning med inriktning på väsentliga konton och processer 

samt den interna kontrollen i identifierade intäkts- och kostnadsflöden. De väsentliga rutiner som 

framförallt kommer att beaktas i den löpande granskningen är bland annat: 

▪ Anläggningstillgångar - årets investeringar och avskrivningsprinciper mm 

▪ Inköp/utbetalningar  

▪ Bokslutsprocessen 

▪ Exploateringsredovisning 

▪ Pensionsredovisning 

▪ Löneprocessen 

Därtill genomförs också övriga granskningsinsatser utifrån en genomförd riskanalys.  

Fördjupad granskning inom redovisningsrevision 

Fördjupade projekt avser granskningar inom specifika områden som berör kommunen centralt eller 

en eller flera nämnder. Valet av fördjupningar bestäms utifrån väsentliga områden för kommunen 

som uppmärksammats vid risk- och väsentlighetsanalysen. Projektplaner utarbetas för varje 

granskning. 

Inga fördjupade granskningar inom redovisningsrevision är i nuläget planerade under 2022. 

Kommunrevisionen genomför dock löpande prioriteringar utifrån risk- och väsentlighetsanalysen 

samt inträffade händelser varpå det kan bli aktuellt med fördjupad granskning inom 

redovisningsrevision under året. 

Bokslutsgranskning 

Bokslutet kommer att granskas med utgångspunkt från de risker vi bedömer kvarstår i verksam-

heten med beaktande av våra iakttagelser från granskning av intern kontroll. 

Vi kommer att granska kommunkoncernens årsredovisning med däri ingående verksamhets-

redovisning, balans- och resultaträkningar, finansieringsanalys samt noter. 
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5.  Granskning av kommunens bolag och stiftelse 

Lekmannarevisionen av kommunens bolag och de valda revisorernas granskning av stiftelsen 

omfattar en grundläggande granskning av bolagen och stiftelsen. Utgångspunkt för granskningen är 

det kommunala ändamålet, bolagsordning, ägardirektiv och andra styrdokument.  

Lekmannarevisorerna och de valda revisorerna ska förhålla sig till och bedöma om 

bolagens/stiftelsens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 

tillfredsställande sätt samt om bolagens/stiftelsens interna kontroll är tillräcklig.  

Lekmannarevisorernas och de valda revisorernas granskning består av en grundläggande granskning 

av hur bolagens/stiftelsens verksamhet förhåller sig till det kommunala ändamålet och övriga 

styrdokument samt deras system för styrning, uppföljning och intern kontroll.  

Lekmannarevisorerna och de valda revisorerna beslutar också vid behov utifrån sitt risk- och 

väsentlighetarbete om genomförande av fördjupade granskningar avseende bolagen och/eller 

stiftelsen.  

Resultatet av granskningarna sammanställs i en granskningsredogörelse som ligger till grund för 

lekmannarevisorernas uttalande i granskningsrapporten/revisionsberättelsen. 

 

 

 

Kungsbacka den 26 april 2022 

 

 

Kommunrevisionen 

Kungsbacka kommun  
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Bilaga 1 – Preliminär tidplan för presentation av genomförda granskningar i 

nämnder/styrelse och kommunfullmäktige 

Granskningsinsatser Revisionen 
Kommunstyrelse/ 

nämnd* 
Kommunfullmäktige 

Uppföljning av 2020 års 

granskningar 

September 2022  6 december  

Granskning av delårsbokslut 

och uttalande 

September 2022 Ej aktuellt Oktober 2022 

Löpande granskning November 2022 Ej aktuellt December 2022 

Granskning av årsbokslut Mars 2023 Ej aktuellt April 2023 

 

Grundläggande granskning 

2022 

Mars 2023 Ej aktuellt April 2023 

Granskning av krisberedskap 13 juni 2022  8 November 2022 

Granskning av särskilt stöd i 

gymnasieskolan 

 

13 juni 2022  8 November 2022 

Granskning avseende 

näringslivsverksamhet 

26 september   Januari 2023 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

* Granskningar presenteras muntligt hos kommunstyrelsen och/eller nämnd om tillämpligt cirka två 

månader efter att rapporterna antagits av kommunrevisionen. Samtliga rapporter översänds till 

berörd styrelse och nämnd efter att de antagits. 



 
 

Datum 

2022-04-19 
Diarienummer 

KFT 2022-00126 

 
 

 
Förvaltningen för Kultur & Fritid 

Erik Norinder 
0300-834883 
Utvecklingsledare 

1 (1)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Apriluppföljning 2022 
 

Förslag till beslut i nämnden för Kultur & Fritid 
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 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

Ulrika Granfors    Malin Fjellström 

Förvaltningschef    Controller 
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1 Inledning 
Sammanfattning 
Nämnden prognosticerar ingen avvikelse från budget på helårsbasis. Hittills i år har inte kostnader upparbetats i 
den takt som budgeterats varför vi har omplanerat vår verksamhet så att inget överskott ska uppstå vid årets slut. 
Vi kommer omfördela resurser till främst arbete gentemot unga, inkludering och stöd till civilsamhället samt 
kommunikationsarbete och insatser med anledning av nya platsvarumärket. Även när det gäller investeringar har 
vi som ambition att omplanera vår verksamhet under senare delen av året för att vi ska nyttja de medel vi blivit 
tilldelade istället för att ombudgetera medel till nästkommande år.  

Förvaltningen har tagit stora kliv mot en bättre samarbetskultur internt då Ung i Kungsbacka och Kulturskolan 
närmat sig betydligt. Båda verksamheterna har identifierat behov av större omställningsarbeten som de nu 
genomför med kraft till stor nytta för barn och unga.  

Målarbetet fortsätter för att kunna slutlevereras under året. Två större målområden har gått in i en intensivare fas 
och det är först och främst Kulturskolans omställningsarbete för att den ska nå fler barn. Det andra rör 
förvaltningens arbete för att fånga upp de barn som slutat med sin verksamhet där en helt ny arbetsmodell håller 
på att tas fram av Ung i Kungsbacka i samarbete med ungdomar men även föreningar. 

Förvaltningen har påbörjat en dialog om vad kommunens roll blir i framtiden och hur den rollen kan mejslas 
fram tillsammans med invånarna och hur den behöver levas och kommuniceras av chefer och medarbetare. 
Detta arbete blir också en input till nämndens planeringsdag i höst. 

I övrigt har vi drivit kommunövergripande prioinitiativet Ett tryggare Kungsbacka där två nya 
kommungemensamma metoder för att fånga upp unga i riskzon för kriminalitet håller på att implementeras. 
Även ”Tillsammans för varje barn” har skalats upp och nästa steg, uppskalning till hela kommunen, sker i höst.   
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2 Ekonomi 

2.1 Apriluppföljning drift 
Drift (belopp tkr) 

  

Jan-
April 
2021 

Jan-
April 
2022 

Avvikelse 
2021/2022 

Helårs-
prognos 

2022 
Årsbudget 

2022 

Budget-
avvikelse 

2022 
Bokslut 

2021 

Nämnd -337 -281 56 -1 230 -1 230 0 -1 180 

Förvaltningsledning -2 636 -2 955 -319 -13 060 -13 871 811 -9 112 

Utveckling- & social 
hållbarhet -3 851 -3 219 632 -11 233 -11 262 29 -11 760 

Förenings- & 
förvaltningsstöd -14 034 -14 003 31 -23 205 -22 517 -688 -28 347 

Bad, idrott & motion -33 906 -35 009 -1 103 -104 152 -103 746 -406 -101 980 

Mötesplatser & 
kulturskola -16 600 -15 700 900 -52 308 -53 858 1 550 -53 848 

Bibliotek, kulturliv & 
turism -15 542 -16 157 -615 -53 021 -51 725 -1 296 -48 512 

Periodens resultat -86 906 -87 324 -418 -258 209 -258 209 0 -254 739 

Sammanfattning till kommunstyrelsen 
Kultur & Fritid redovisar ett utfall för perioden januari-april om 87,3 miljoner kronor, vilket är en positiv 
avvikelse om 2,8 miljoner jämfört med budget. 

Prognosen för helår är 258,2 miljoner, vilket är enligt budget. 

Prognosen förklaras med att extra resurser avsätts för att förstärka arbetet med att förbygga ohälsa bland barn & 
unga, bland annat i form av tillfälligt sammansatta team tillsammans med IF, Polisen m fl, arbete med 
friskvårdsgrupper samt arbete med fritidslots. Extra resurser avsätts även till publikutveckling, 
destinationsutveckling, och för att reparera och återställa skulpturen Livets träd. 

  

Analys och kommentarer till nämnden 
Förvaltningen prognosticerar ingen budgetavvikelse vid årets slut, trots den positiva budgetavvikelsen per april. 
Utifrån enheternas prognoser kommer resurser planeras om och främst riktas till arbete för att förebygga ohälsa 
bland unga till exempel med utökad djurterapi, fritidslots och så kallade stoppmöten i form av tillfälligt 
sammansatta team med olika aktörer. Resurser kommer även riktas till publikutveckling, destinationsutveckling, 
reparera skulpturen Livets träd och utreda den mobila biblioteksverksamheten. 

I likhet med tidigare år har förvaltningen projekt som finansieras med externa medel från Kulturrådet som avser 
utveckling inom bibliotek och kulturskola, men även projekt inom folkhälsa som till exempel suicidprevention. 

  

Förvaltningsledning, avvikelsen i prognosen beror främst på ett överskott avseende avskrivningar samt ett 
bidrag från Region Halland som delfinansierar kostnader för arbetet med kustnära vandringled. I förvaltningen 
som helhet har vi fått kompensation för sjuklöneersättning med anledning av pandemin med 480 tkr. 
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Utveckling & social hållbarhet prognosticerar ingen budgetavvikelse. Enheten arbetar bland annat vidare med 
föräldraskapsinsatser, våld- och suicidprevention. Suicidpreventionen finansieras med externa medel om 
ca 800 tkr för att utbilda kommunens personal. 

Förenings- & förvaltningsstöd prognosticerar mindre intäkter än budgeterat. Dels för att ishallen håller stängt 
en längre period för förstärkning av grundplattan/pisten, dels för mindre intäkter för idrottshallar. 

Bad, idrott & motion, avvikelsen i helårsprognosen beror främst på att Sjöaremossen hyrts in under en längre 
period från varbergs kommun för att tillgodose bandyns behov samt ökade kostnader för tömning av sopkärlen 
på badplatserna. 

Mötesplatser & kulturskola prognosticerar en positiv budgetavvikelse. Det är främst Kulturskolan som 
prognosticerar ett överskott, det beror bland annat på att de nya cheferna började så sent under förra året att de 
inte hunnit med att rekrytera fullt ut inför vårterminen och pandemin har även haft en viss påverkan under 
början av året som begränsat vissa aktiviteter. 

Bibliotek, kulturliv & turism prognosticerar en negativ budgetavvikelse då de kommer att arbeta med 
publikutveckling, destinationsutveckling och reparation av Livets träd. 

  

2.1.1 Åtgärder vid budgetunderskott 

Åtgärder vid underskott, text till kommunstyrelsen 
Ej aktuellt då nämnden inte prognosticerar underskott. 

2.2 Apriluppföljning investeringar 
Investeringar (belopp tkr) 

  Bokslut 
2021 

Utfall Jan-
Apr 2022 

Helårsprog
nos 2022 

Årsbudget 
2022 

Avvikelse 
2022 

Löpande årliga investeringar      

Utgifter -3 474 -4 513 -20 050 -20 445 395 

Övriga investeringar      

Inkomster      

Utgifter -2 667 -228 -7 526 -17 796 10 270 

Netto -6 141 -4 741 -27 576 -38 241 10 665 

Kommentarer investeringar 
Kultur & Fritid prognosticerar en helårsprognos om 27,6 miljoner kronor, vilket är 10,7 miljoner lägre än 
budget. 

De större investeringar som genomförs i år är byte av fyra konstgräsmattor, utbyte av sargen i en av ishallarna, 
konstnärlig utsmyckning, anläggning av ett nytt ute-gym samt utbyte av inventarier. 

Den prognosticerade budgetavvikelsen avser främst nyanläggning av motionsspår, belysning till den nya 
konstgräsplanen i Onsala, dränering/växtbäddar samt budget för konstnärlig utsmyckning i lokaler. 

Belysningen avseende konstgräsplanen är försenad på grund av överklagan av bygglovet och bygglovsprocessen 
är tvungen att starta om. 

I dagsläget finns ingen mark anvisad för att anlägga nya motionsspår och det innebär att ingen kostnad kommer 
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att belasta projektet i år. 

Projektet som avser dränering/växtbäddar kommer endast att användas delvis under året då vi behöver vänta in 
placeringen av arenan. 

Budgeten för konstnärlig utsmyckning avser en gemensam pott som avser ett flertal lokalprojekt som spänner 
över flera år, endast en mindre del av budgeten kommer att användas innevarande år. 

  

  

2.2.1 Specifikation projekt 

Specifikation projekt > 5 Mkr (belopp i tkr) 

Pro
jnr Text Totalbudget 

Utfall 
totalt inkl 

2022 
Utfall Jan-
Apr 2022 

Helårsprogn
os 2022 

Budget 
2022 

Avvikelse 
2022 

334
9 

Konstgräsplan 
Onsala -6900 -4 373 0 0 -2 527 2 527 

335
0 

Utbyte 
konstgräs-
mattor 

-14 045  -4 301 -14 045 -14 045 0 

        

Summa projekt 
>5 Mkr -20 945 -4 373 -4 301 -14 045 -16 572 2 527 

Kommentarer 
Konstgräsplanen i Onsala anlades under 2020 på då den tidigare gräsplanen gjordes om till konstgräs. Belysning 
för planen återstår och bygglovet för belysningsmaster har överklagats, bedömningen är att budgeten inte 
kommer att kunna användas under innevarande år. 

Utbyte av konstgräsmattor på Ögärdet IP och Rydets IP påbörjades under 2021 och har slutförts under våren 
2022. Under sommaren 2022 planeras ytterligare konstgräsmattor att bytas ut. 
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3 Viten och rättstvister 

Tvisten avser: Rättsläge Tvistigt belopp 
(tkr) 

Hanterad i 
redovisningen 

Inga viten eller rättstvister föreligger    

    
 



 
 

Datum 

2022-04-25 
Diarienummer 

KFT 2022-00020 

 
 

 
Förvaltningen för Kultur & Fritid 

Erik Norinder 
0300-834883 
Utvecklingsledare 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Årets förnyare 

Förslag till beslut i nämnden för Kultur & Fritid 
Nämnden för Kultur & Fritid beslutar att  

- utse NN som Årets förnyare 2022. 

- offentliggöra pristagaren vid prisceremonin. 

- Nominera NN, NN och NN som finalister. 

Beslutsmotivering 
"[Klicka här och skriv beslutsmotivering]"  

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

 

 

Ulrika Granfors  

Förvaltningschef     



 

 
Kungsbacka kommun • 0300-83 40 00 • info@kungsbacka.se • kungsbacka.se 

 

 
Riktlinjer för priset Årets förnyare 
Ett pris som uppmärksammar utvecklingsarbete 
och innovation inom kultur- och fritidsområdet. 
 

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.  
 

Nomineringsprocess  
Föreningar, medlemmar eller personer som uppfyller kriterierna till priset kan nomineras under den av 
Kultur & Fritid avsatta nomineringsperioden. Ansökan ska innehålla namn, adress, telefon, födelsedatum, 
plats, datum.  

Nämnden för Kultur & Fritid ansvarar för att bereda och besluta om vem som ska tilldelas priset. Beredning 
och beslut hålls hemligt till dess att Kultur & Fritids prisceremoni äger rum.  
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Riktlinjer för priset Årets förnyare 

Övriga villkor  
Prissumman utgår med 10 000 kronor och utdelas under Kultur & Fritids prisceremoni.  

Prissumman förväntas användas till vidareutveckling inom pristagarens område.  

Priset finansieras och delas ut på uppdrag av nämnden för Kultur & Fritid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Beslutad av: Kommunfullmäktige 2021-09-07 § 115, Dnr KS 2021-00279 

Gäller från: 2021-09-07 

Ansvarig förvaltning: Kultur & Fritid 

Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se 

Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka 
kungsbacka.se 
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Datum 

2022-04-25 
Diarienummer 

KFT 2022-00021 

 
 

 
Förvaltningen för Kultur & Fritid 

Erik Norinder 
0300-834883 
Utvecklingsledare 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Årets eldsjäl 

Förslag till beslut i nämnden för Kultur & Fritid 
Nämnden för Kultur & Fritid beslutar att  

- utse NN som Årets eldsjäl 2022 
- pristagaren offentliggörs vid prisceremonin. 
- nominera NN, NN och NN som finalister.  

Beslutsmotivering 
"[Klicka här och skriv beslutsmotivering]"  

Sammanfattning av ärendet 
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 
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Ulrika Granfors  

Förvaltningschef    



 

 
Kungsbacka kommun • 0300-83 40 00 • info@kungsbacka.se • kungsbacka.se 

 

 
Riktlinjer för priset Årets eldsjäl 
Ett pris som uppmärksammar ideella krafter 
med anknytning till Kungsbacka 
 
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.  
 

Nomineringsprocess  
Föreningar, medlemmar eller personer som uppfyller kriterierna till priset kan nomineras under den av 
Kultur & Fritid avsatta nomineringsperioden. Ansökan ska innehålla namn, adress, telefon, födelsedatum, 
plats, datum.  

Nämnden för Kultur & Fritid ansvarar för att bereda och besluta om vem som ska tilldelas priset.  
 

Övriga villkor  
Prissumman utgår med 10 000 kronor och utdelas under Kultur & Fritids prisceremoni.  

Prissumman förväntas användas till vidareutveckling inom pristagarens område.  

Priset finansieras och delas ut på uppdrag av nämnden för Kultur & Fritid. 
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Riktlinjer för priset Årets eldsjäl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutad av: Kommunfullmäktige 2021-09-07 § 115, Dnr KS 2021-00279 

Gäller från: 2021-09-07 

Ansvarig förvaltning: Förvaltningen för Kultur & Fritid 

Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se 

Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka 
kungsbacka.se 
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Datum 

2022-04-25 
Diarienummer 

KFT 2022-00022 

 
 

 
Förvaltningen för Kultur & Fritid 

Erik Norinder 
0300-834883 
Utvecklingsledare 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Årets förening 

Förslag till beslut i nämnden för Kultur & Fritid 
Nämnden för Kultur & Fritid beslutar att  

- utse XX som Årets förening 2022. 

- offentliggöra pristagare vid prisceremonin.  

- nominera XX, XX och XX till finalister. 

Beslutsmotivering 
"[Klicka här och skriv beslutsmotivering]"  

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

Ulrika Granfors  

Förvaltningschef     



 

 
Kungsbacka kommun • 0300-83 40 00 • info@kungsbacka.se • kungsbacka.se 

 

 
Riktlinjer för priset Årets förening 
Ett pris som uppmärksammar det lokala 
föreningslivet 
 
 

 

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.  
 

Nomineringsprocess  
Föreningar som uppfyller kriterierna till priset kan nomineras under den av Kultur & Fritid avsatta 
nomineringsperioden.  

Nämnden för Kultur & Fritid ansvarar för att bereda och besluta om vem som ska tilldelas priset. Beredning 
och beslut hålls hemligt till dess att Kultur & Fritids prisceremoni äger rum. 
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Riktlinjer för priset Årets förening 

Övriga villkor  
Prissumman utgår med 15 000 kronor och utdelas under Kultur & Fritids prisceremoni.  

Prissumman förväntas användas till vidareutveckling inom pristagarens område.  

Priset finansieras och delas ut på uppdrag av nämnden för Kultur & Fritid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutad av: Kommunfullmäktige 2021-09-07 § 115, KS Dnr 2021-00279 

Gäller från: 2021-09-07 

Ansvarig förvaltning: Förvaltningen för Kultur & Fritid 

Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se 

Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka 
kungsbacka.se 
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Datum 

2022-04-25 
Diarienummer 

KFT 2022-00023 

 
 

 
Förvaltningen för Kultur & Fritid 

Erik Norinder 
0300-834883 
Utvecklingsledare 

1 (1)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Kungsbackas mästare 
 

Förslag till beslut i nämnden för Kultur & Fritid 
Nämnden för Kultur & Fritid beslutar att tilldela: 

Sammanfattning av ärendet 
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.  

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 

 

Ulrika Granfors  

Förvaltningschef     



 

 
Kungsbacka kommun • 0300-83 40 00 • info@kungsbacka.se • kungsbacka.se 

 

 
Riktlinjer för priset Kungsbackas 
mästare 
Ett pris som uppmärksammar mästare med 
anknytning till Kungsbacka  
 

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. 
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. 

Bedömningsvillkor 
Med mästerskap eller större framgång räknas: 

- Officiellt Mästerskap för till Riksidrottsförbundet (RF) anslutna organisationer sanktionerade av RF 
- Svensk Skolmästare 
- Svensk Juniormästare 
- Svensk Mästare 
- Nordisk Mästare 
- Europamästare 
- Världsmästare 
- OS mästare 

Med vinst som avser innevarande år 
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Riktlinjer för priset Kungsbackas mästare 

Med Svenska mästerskap avses Riksidrottsförbundets, RF, mästerskapstävlingar. Det vill säga tävlingen ska 
vara sanktionerad som mästerskapstävling av RF och det ska vara RF:s plaketter som delats ut. 

Nomineringsprocess 
Föreningar som har medlemmar eller personer som är berättigade till utmärkelsen lämnar in nomineringar 
under den av Kultur & Fritid avsatta nomineringsperioden. Ansökan ska innehålla namn, adress, telefon, 
födelsedatum, plats, datum, idrott och eventuell klassindelning. 

Nämnden för Kultur & Fritid ansvarar för att bereda och besluta om vem som ska tilldelas priset. 

Övriga villkor 
Gåvan pristagarna får ska utformas lokalt till exempel av lokala konstnärer från Kungsbacka eller Halland. 
Nämnden för Kultur & Fritid ansvarar för att årligen ta fram lämplig gåva att dela ut till pristagarna. 

Priset delas ut på uppdrag av kommunfullmäktige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutad av: Kommunfullmäktige 2021-09-07 § 115, Dnr KS 2021-00279 

Gäller från: 2021-09-07 

Ansvarig förvaltning: Förvaltningen för Kultur & Fritid 

Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se 

Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka 
kungsbacka.se 
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Datum 

2022-04-25 
Diarienummer 

KFT 2022-00024 

 
 

 
Förvaltningen för Kultur & Fritid 

Erik Norinder 
0300-834883 
Utvecklingsledare 

1 (1)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Idrottsstipendiet 
 

Förslag till beslut i nämnden för Kultur & Fritid 
Nämnden för Kultur & Fritid beslutar att: 

- 2021 års idrottsstipendium tilldelas NN och NN. 

- offentliggöra stipendiaterna vid prisceremonin. 

Beslutsmotiveringar 
"[Klicka här och skriv beslutsmotivering]"  

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 

 

 

Ulrika Granfors  

Förvaltningschef     



 

 
Kungsbacka kommun • 0300-83 40 00 • info@kungsbacka.se • kungsbacka.se 

 

 
Riktlinjer för Idrottsstipendium 
Ett stipendium som uppmärksammar unga 
idrottare i Kungsbacka kommun 
 
Bakgrund  
Stipendiet ska uppmuntra ungdomar som vill vidareutveckla sig inom sin idrott.  
 

Allmänna bestämmelser  
1. Berättigad att erhålla stipendiet är den som är:  

a. Under 26 år och 
b. Född och/eller bosatt i Kungsbacka kommun.  

2. Nämnden för Kultur & Fritid ansvarar för att efter nomineringar utse stipendiater. 
3. Stipendiet delas ut till två personer/år  
4. Stipendiet riktas endast till enskilda personer.  
5. Stipendiet utdelas årligen ut under Kultur & Fritids prisceremoni.  

 

Bedömningsvillkor  
Mottagare av stipendiet är unga och ambitiösa idrottsutövare som gjort en betydelsefull insats för idrotten 
resultatmässigt men som också företrätt sin idrott på ett föredömligt sätt genom att vara en god kamrat och 
förebild för andra och där stipendiet kan stimulera till fortsatt utveckling.  
 

Nomineringsprocess  
Nomineringar lämnas in under den av Kultur & Fritid avsatta nomineringsperioden. Nomineringen ska 
innehålla:  

• Uppgift vilken idrott den sökande verkar inom.  
• Fullständigt namn  
• Personnummer  
• Födelseort  
• Nuvarande bostadsadress  
• Telefonnummer och/eller e-postadress  
• CV med uppgifter om insatser och erfarenheter inom idrotten.  
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Riktlinjer för Idrottsstipendium 

• Uppgift om minst två referenspersoner med kontaktuppgifter  
• En personlig beskrivning av vad du ska använda stipendiepengarna till.  
• Din ansökan måste vara komplett.  
 

Efter att stipendiet utnyttjats ska stipendiaten skicka in en rapport om hur stipendiet använts till nämnden för 
Kultur & Fritid.  

Nämnden för Kultur & Fritid ansvarar för att bereda och besluta om vem som ska tilldelas stipendiet. 
Beredning och beslut hålls hemligt till dess att Kultur & Fritids prisceremoni äger rum.  
 

Övriga villkor  
Stipendiet delas ut till två personer som tilldelas 10 000 kronor vardera. Stipendiet utdelas under Kultur & 
Fritids prisceremoni. Priset finansieras och delas ut på uppdrag av nämnden för Kultur & Fritid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutad av: Kommunfullmäktige 7 september 2021 § 115, Dnr KS 2021-
00279 

Gäller från: 7 september 2021 

Ansvarig förvaltning: Kultur & Fritid 

Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se 

Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka 
kungsbacka.se 

 

 

mailto:info@kungsbacka.se
https://www.kungsbacka.se/


 
 

Datum 

2022-04-25 
Diarienummer 

KFT 2022-00025 

 
 

 
Förvaltningen för Kultur & Fritid 

Erik Norinder 
0300-834883 
Utvecklingsledare 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Kulturstipendiet 
 

Förslag till beslut i nämnden för Kultur & Fritid 
Nämnden för Kultur & Fritid beslutar att:  

- tilldela NN och NN 2022 års kulturstipendier. 
- 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 
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Ulrika Granfors 
Förvaltningschef 

 







 
 

Datum 

2022-01-24 
Diarienummer 

KFT 2022-00027 

 
 

 
Förvaltningen för Kultur & Fritid 

Erik Norinder 
0300-834883 
Utvecklingsledare 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Ledarstipendiet 

Förslag till beslut i nämnden för Kultur & Fritid 
Nämnden för Kultur & Fritid beslutar att: 

- NN tilldelas ledarstipendiet 2022. 

- ledarstipendiaten offentliggörs vid prisceremonin. 

Beslutsmotivering 
"[Klicka här och skriv beslutsmotivering]"  

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

 

Ulrika Granfors  

Förvaltningschef     



 

 
Kungsbacka kommun • 0300-83 40 00 • info@kungsbacka.se • kungsbacka.se 

 

 
Riktlinjer för Ledarstipendium 
Ett stipendium som uppmärksammar unga 
ledare inom föreningsverksamheten i 
Kungsbacka kommun 
 

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. 

Nomineringsprocess 
Nomineringar lämnas in under den av nämnden för Kultur & Fritid avsatta nomineringsperioden. Till 
nomineringen ska bifogas en sammanställning av ledaruppdrag samt motivering till varför ledaren är speciell 
och vad ledaren har gjort som bör uppmärksammas särskilt. Ansökan ska inlämnas av organisation. 
Stipendiet kan inte sökas personligen. 

Nämnden för Kultur & Fritid ansvarar för att bereda och besluta om vem som ska tilldelas stipendiet. 
Beredning och beslut hålls hemligt till dess att Kultur & Fritids prisceremoni äger rum.  

Övriga villkor 
Stipendiet utgår med 10 000 kronor och utdelas i samband med att den ideella ledaren uppmärksammas.  
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Riktlinjer för Ledarstipendium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutad av: Kommunfullmäktige 2021-09-07 § 115, Dnr KS 2021-00279 

Gäller från: 2021-09-07 

Ansvarig förvaltning: Förvaltningen för Kultur & Fritid 

Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se 

Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka 
kungsbacka.se 

 

 

mailto:info@kungsbacka.se
https://www.kungsbacka.se/


 
 

Datum 

2022-01-24 
Diarienummer 

KFT 2022-00026 

 
 

 
Förvaltningen för Kultur & Fritid 

Erik Norinder 
0300-834883 
Utvecklingsledare 

1 (1)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Kulturpriset 
 

Förslag till beslut i nämnden för Kultur & Fritid 
Nämnden för Kultur & Fritid beslutar att: 

- utse NN som årets kulturpristagare. 

- offentliggöra pristagaren vid prisceremonin. 

- nominera NN, NN och NN till finalister 

Beslutsmotivering 
"[Klicka här och skriv beslutsmotivering]"  

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. Prisutdelning sker i mars 2022. 

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

 

Ulrika Granfors  

Förvaltningschef     





 
 

Datum 

2022-04-26 
Diarienummer 

KFT 2022-00049 

 
 

 
Förvaltningen för Kultur & Fritid 

Erik Norinder 
0300-834883 
Utvecklingsledare 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Initiativärende - Kungsbackas olympier och mästerskapsdeltagare 
 

Förslag till beslut i nämnden för Kultur & Fritid 
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. 
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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.  
 
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 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

 

 

Ulrika Granfors    Peter Rudvall 

Förvaltningschef    Utvecklingsledare 



 

     

2022-02-15 

Kungsbackas olympier och mästerskapsdeltagare 

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. 

 Förvaltningen för Kultur och Fritid tar fram ett förslag på hur vi i framtiden ska fira alla 

kommande olympier (inte bara de som tar guld), då det är en exceptionell 

idrottsprestation att helt enkelt ta sig till OS. 

 Förvaltningen för Kultur och Fritid tar fram ett förslag på hur vi i framtiden ska fira 

kommande idrottsliga framgångar och prestationer även inom andra mästerskap som t 

ex EM och VM. 

 

Magdalena Sundqvist (S), ledamot 

Gert Svensson (S), ledamot 

Ingela Hansson (S), ersättare 

Per Gunnarsson (S), ersättare    
  



 
 

Datum 

2022-02-16 
Diarienummer 

KFT 2022-00049 

 
 

 
Förvaltningen för Kultur & Fritid 

Erik Norinder 
0300-834883 
Utvecklingsledare 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Väckt ärende - Kungsbackas olympier och mästerskapsdeltagare 
 

Förslag till beslut i nämnden för Kultur & Fritid 
Nämnden för Kultur & Fritid beslutar att förvaltningen för Kultur & Fritid ges i uppdrag att bereda 
ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna inkommer med initiativärende: 
 
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. 
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Förvaltningen för Kultur och Fritid tar fram ett förslag på hur vi i framtiden ska fira alla kommande 
olympier (inte bara de som tar guld), då det är en exceptionell idrottsprestation att helt enkelt ta sig 
till OS. 

Förvaltningen för Kultur och Fritid tar fram ett förslag på hur vi i framtiden ska fira kommande 
idrottsliga framgångar och prestationer även inom andra mästerskap som t ex EM och VM. 

 

Magdalena Sundqvist (S), ledamot 

Gert Svensson (S), ledamot 

Ingela Hansson (S), ersättare 

Per Gunnarsson (S), ersättare      

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2022-02-16 
Väckt ärende – initiativ, 2022-02-16 

 

 

Ulrika Granfors 
Förvaltningschef   



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 
Nämnden för Kultur & Fritid Datum  

2022-02-17 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 8 Dnr 2022-00049 
Initiativärende - Kungsbackas olympier och mästerskapsdeltagare 

Beslut 
Nämnden för Kultur & Fritid beslutar att förvaltningen för Kultur & Fritid ges i 
uppdrag att bereda ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna inkommer med initiativärende: 

 

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. 

Förvaltningen för Kultur och Fritid tar fram ett förslag på hur vi i framtiden ska fira 
alla kommande olympier (inte bara de som tar guld), då det är en exceptionell 
idrottsprestation att helt enkelt ta sig till OS. 

Förvaltningen för Kultur och Fritid tar fram ett förslag på hur vi i framtiden ska fira 
kommande idrottsliga framgångar och prestationer även inom andra mästerskap som 
t ex EM och VM. 
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

Magdalena Sundqvist (S), ledamot 

Gert Svensson (S), ledamot 

Ingela Hansson (S), ersättare 

Per Gunnarsson (S), ersättare 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2022-02-16 
Väckt ärende – initiativ, 2022-02-16 



 

 

Kungsbacka kommun • 0300-83 40 00 • info@kungsbacka.se • kungsbacka.se 

 

 
Riktlinjer för priset 

Kungsbackas olympier 

Ett pris som uppmärksammar olympier med 

anknytning till Kungsbacka  

 

Bakgrund 

Priset Kungsbackas olympier uppmärksammar idrottsutövare med Kungsbackaanknytning som deltagit i ett 
olympiskt spel, individuellt eller i lag. 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 olympier är antingen: 
a. medlem i Kungsbackaförening  
b. bosatt i Kungsbacka kommun 
c. fostrad i en Kungsbackaförening 

och har som enskild eller genom lag deltagit som tävlande i ett olympiskt spel. 
2. Priset utdelas endast en gång till en och samma person. 
3. Det åligger föreningarna/atleterna 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 Kultur & Fritids prisceremoni och verkställs av nämndens för Kultur 

& Fritid ordförande samt kommunfullmäktiges ordförande. 

Bedömningsvillkor 

Priset delas ut till idrottare med Kungsbackaanknytning, som deltagit som tävlande i ett olympiskt spel som 
ägt rum 2020 eller senare.  

Nomineringsprocess 

Föreningar som har medlemmar eller personer som är berättigade till utmärkelsen lämnar in nomineringar 
under den av Kultur & Fritid avsatta nomineringsperioden. Ansökan ska innehålla namn, adress, telefon, 
plats, datum, idrott och eventuell klassindelning. 

Nämnden för Kultur & Fritid ansvarar för att bereda och besluta om vem som ska tilldelas priset.  



  Sida 2 av 2 

  

Riktlinjer för priset Kungsbackas olympier 

Övriga villkor 

Gåvan pristagarna får är den samma som delas ut inom kategorin Kungsbackas mästare, och ska utformas 
lokalt till exempel av lokala konstnärer från Kungsbacka eller Halland. 

Nämnden för Kultur & Fritid ansvarar för att årligen ta fram lämplig gåva att dela ut till pristagarna. 

Priset finansieras och delas ut på uppdrag av kommunfullmäktige 

 

 

 

Beslutad av: 

[Klicka och skriv beslutsinstans, datum och paragraf] 

Gäller från: [Klicka och skriv datum: DD månad ÅÅÅÅ] 

Ansvarig förvaltning: [Klicka och skriv] 

Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se 

 Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka 

kungsbacka.se 

 

 

mailto:info@kungsbacka.se
https://www.kungsbacka.se/
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§ 115 Dnr 2021-00279 
Justering av priser och stipendium samt inrättande av priser inom 
nämnden för Kultur- och Fritids ansvarsområde 

Beslut 
Kommunfullmäktige inrättar följande priser inom nämnden för Kultur & Fritids 
verksamhetsområde: Årets förening, Årets eldsjäl, Årets förnyare samt 
Idrottstipendiet. 

Kommunfullmäktige antar riktlinjer för Årets förening, daterade 2021-05-11. 

Kommunfullmäktige antar riktlinjer för Årets eldsjäl, daterade 2021-05-11. 

Kommunfullmäktige antar riktlinjer för, Årets förnyare daterade 2021-05-11. 

Kommunfullmäktige antar riktlinjer för Idrottsstipendium, daterade 2021-05-11. 

Kommunfullmäktige ändrar namn på priset Kungsbackas tenntallrik till Kungsbackas 
mästare och antar riktlinjer för Kungsbackas mästare, daterade 2021-06-15. 

Kommunfullmäktige ändrar Ledarstipendiet enligt riktlinjer för Ledarstipendium, 
daterade 2021-06-15, med den ändringen att sista meningen i riktlinjerna ändras så 
att orden ”per person” stryks. 

Tidigare beslut rörande Kungsbackas tenntallrik och Ledarstipendiet upphör därmed 
att gälla. 

Kommunfullmäktige delegerar rätten att fatta beslut om ändringar av riktlinjer för 
Årets förening, Årets eldsjäl, Årets förnyare, Idrottsstipendium, Kungsbackas 
mästare och Ledarstipendium, till nämnden för Kultur & Fritid, om ändringarna inte 
är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.  

Nämnden för Kultur & Fritid ska skriftligen återrapportera ändringarna till 
kommunfullmäktige. 

De årliga pris- och stipendiesummorna finansieras inom nämnden för Kultur & 
Fritids befintliga budgetram. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Kultur & Fritid har gjort en större översyn av de priser och stipendier 
som nämnden delar ut inom sitt verksamhetsområde. Nämnden har under lång tid 
delat ut priser och stipendier men har under flera år inte har kunnat utse några 
pristagare och stipendiater i flera av priskategorierna då det varit för få sökande eller 
nominerade. 

Nämnden såg därför ett behov av att se över och uppdatera de priser och stipendier 
som delas ut. Syftet med översynen har förutom att modernisera priserna och 
stipendierna varit att synliggöra dem så att de får en större effekt för pristagaren, 
kommunen, invånarna och den verksamhet som pristagaren eventuellt företräder. 
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2021-08-24, § 217 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-15, § 246 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-05-26 
Riktlinjer för Kungsbackas mästare, daterade 2021-05-26 
Riktlinjer för Ledarstipendium, daterade 2021-05-26 
Nämnden för Kultur & Fritid 2021-05-20, § 23 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2021-05-11 
Riktlinjer för Årets förening, daterade 2021-05-11 
Riktlinjer för Årets eldsjäl, daterade 2021-05-11 
Riktlinjer för, Årets förnyare daterade 2021-05-11 
Riktlinjer för Idrottsstipendium, daterade 2021-05-11 
Nämnden för Kultur & Fritid 2021-02-18, § 6 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2021-02-08 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Kultur & Fritid 



 
 

Datum 

2022-05-05 
Diarienummer 

KFT 2021-00308 

 
 

 
Kungsbacka kommun 

Ulrika Granfors 
0300-83 40 98 
Förvaltningschef 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Svar på initiativärende. Extraordinära insatser för barn och ungas välmående med 
anledning av covid 19 
 

Förslag till beslut i Nämnden för Kultur & Fritid 
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 init iativ så 
att vi når fler. 
 

Beskrivning 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 föreslår initiativtagaren att det ska tas från Kultur & Fritids 
resultatfond så att uppstartade projekt kan fortgå utan att det blir ett glapp.  
 
Nämnden för Kultur & Fritid har fått icke upparbetade medel ombudgeterade från 2021 till 2022 så 
planerade och pågående initiativ kan 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 både kan prova metoder och arbetssätt och kan 
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växla upp goda initiativ så att vi når fler. Det är den viktigaste framgångsfaktorn för att det inte ska 
uppstå glapp mellan goda initiativ. Vi anser att vi har erforderliga resurser i vår fond för att prova nya 
arbetssätt och erforderliga medel i vår driftbudget för att fortsätta arbetet som påbörjades. 
Driftbudgeten för 2022 har nu dessutom förstärkts eftersom önskad ombudgetering beviljades av 
Kommunfullmäktige.  
 
Medel som ombudgeterats kommer i först hand nyttjas till föreläsningar för ungdomar kring 
våldsprevention, djurterapi, förstärkning av friskvårdsgruppsverksamheten, föräldraskapsinsatser samt 
insatser i gymnasiet som utgår från LUPP-resultatet. Även uppbyggnad av volontärcenter fortsätter. 
Extra medel ska alltid ha som syfte att utveckla arbetssätt så att verksamhet kan fortsätta inom ram 
även efter att de särskilda medlen förbrukats.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 22-04-25 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

 

 

Ulrika Granfors  

förvaltningschef     
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§ 72 Dnr 2021-00308 
Initiativärende Extraordinära insatser med anledning av covid-19 (S) 

Beslut 
Ärendet noteras till protokollet och överlämnas till förvaltningen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Magdalena Sundqvist (S), Gert Svensson (S), Ingela Hansson (S) och Per 
Gunnarsson (S) inkommer med initiativärende: 

Med bakgrund av att vi ännu inte är ur den smittsituation med potentiella kommande 
restriktioner och att förvaltningen lyckats starta upp mycket lyckade projekt för att 
minimera de negativa effekterna av covid-19 vill vi: 

- Att förvaltningen snarast utreder vilka ekonomiska tillskott som behövs för att 
fortsätta de projekt som startats upp under 2021 och snarast redovisar detta till 
nämnden. 

- Att det ekonomiska tillskott som skulle behövas för att ha dessa projekt igång under 
2022 tas från Kultur och Fritids resultatfond. 

- Att nämnden så snart som möjligt får ett underlag och kan ta beslut i frågan så att 
uppstartade projekt kan fortgå utan att det blir ett glapp från det som redan pågår till 
det som ska pågå under 2022. 

Beslutsunderlag 
Initiativärende Extraordinära insatser med anledning av covid-19 (S), 2021-12-13 
 



  

  

 

Kungsbacka Socialdemokratiska Arbetarekommun, Verkstadsgatan 14, 43442 Kungsbacka        
Tel: 073 811 98 00         sap.kbasoc@gmail.com         kbasoc.nu  

 

K U N G S B A C K A  

 

Kungsbacka 2021-12-13 

 

Väcka ärende: 

Projekt – Extraordinära insatser med anledning av covid- 19 

 

Det har under december månad 2021 kommit tydliga signaler att tiden för covid-19 inte är över. Vi ser ökad 

smittspridning i våra grannländer och rekommendationer från myndigheter i Sverige har skärpts. Vi står inför en tid av 

ovisshet där det är fullt möjligt att skärpningar vidtas som liknar tidigare restriktioner under 2020 och första halvåret 

under 2021. Då hade vi  besöksrestriktioner som bland annat ledde till ökad ensamhet bland invånarna. Vi har kunnat se 

tecken på att det i olika grupper funnits en ökad risk av en försämring av den psykiska hälsan vid ovissa och potentiellt 

långvariga restriktioner, våld i nära relationer tenderar att öka vid sådana situationer. Det kan dessutom vara svårare att 

nå ut till dem som behöver kommunens stöd. I slutet av 2020 fattade kommunfullmäktige ett beslut om att avsätta 10 

miljoner kronor för prioriterade och speciella behov. I februari 2021 fattades beslut om att av dessa 10 miljoner skulle 

7,5 miljoner disponeras av nämnden för Kultur och Fritid. Syftet med dessa öronmärkta pengar var bland annat att man 

ansåg att den enskildes välmående och trygghet och ett arbete att gå till, är en förutsättning för en stabil 

samhällsutveckling. Dessutom ville man stimulera och underlätta nämndernas arbete med aktiviteter i syfte att minimera 

Coronapandemins påverkan psykiskt och trygghetsmässigt hos våra invånare, samt att arbeta brottsförebyggande.  

 

I november 2021 fick politikerna i nämnden för Kultur och Fritid en dragning av tjänstemän om hur dessa 7,5 miljoner 

disponerats och använts. Vi fick beskrivet hur man främjat psykisk hälsa hos barn och ungdomar, hur man bemannat 

utomhus för att stötta barn och ungdomar, hur projekt med utökad volontärverksamhet gått samt hur projekt för 

digitala satsningar föräldre fallit ut. Dessutom har man arbetat med insatser för våldsutsatta och för sunda relationer. 

 

Det är imponerande att se hur förvaltningen arbetat med djurterapi inom Friskvårds- och Aktivitetsgrupperna, hur 

hälsopedagoger anställts så att man har kunnat minska kön till just Friskvårds- och aktivitetsgrupperna. Förvaltningen 

har beskrivit hur man arbetat med suicidprevention och föräldraskapsinsatser och mycket mer. Med andra ord: väl 

använda pengar! 

 

Med bakgrund av att vi ännu inte är ur den smittsituation med potentiella kommande restriktioner och att förvaltningen 

lyckats starta upp mycket lyckade projekt för att minimiera de negativa effekterna av covid-19 vill vi: 
 

 Att förvaltningen snarast utreder vilka ekonomiska tillskott som behövs för att fortsätta de projekt 
som startats upp under 2021 och snarast redovisar detta till nämnden. 

 Att det ekonomiska tillskott som skulle behövas för att ha dessa projekt igång under 2022 tas från 
Kultur och Fritids resultatfond. 

 Att nämnden så snart som möjligt får ett underlag och kan ta beslut i frågan så att uppstartade 
projekt kan fortgå utan att det blir ett glapp från det som redan pågår till det som ska pågå under 
2022. 

 

Magdalena Sundqvist (S) 

Gert Svensson (S) 

Ingela Hansson (S) 

Per Gunnarsson (S) 

 

mailto:sap.kbasoc@gmail.com


 
 

Datum 

2022-05-05 
Diarienummer 

KFT 2022-00151 

 
 

 
Kungsbacka kommun 

Ulrika Granfors 
0300-83 40 98 
Förvaltningschef 

1 (1)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Bidrag för feriearbetare på Stättared 4H sommaren 2022 
 

Förslag till beslut i Nämnden för Kultur & Fritid 
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. 

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 

Beslutet skickas till 
Stättared 4H-förening 

 

 

Ulrika Granfors  

förvaltningschef 



 
 

Datum 

2022-05-09 
Diarienummer 

KFT 2022-00141 

 
 

 
Förvaltningen för Kultur & Fritid 

Erik Norinder 
0300-834883 
Utvecklingsledare 

1 (1)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Ansökan om bidrag för extra hyreskostnader perioden januari - maj 2022 
 

Förslag till beslut i nämnden för Kultur & Fritid 
Nämnden för Kultur & Fritid beslutar att bidra med 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 

Beslutet skickas till 
Nordhallands Hembygdsförening 

 

 

Ulrika Granfors  

Förvaltningschef     









 
 

Datum 

2022-04-25 
Diarienummer 

KFT 2022-00107 

 
 

 
Kungsbacka kommun 

Ulrika Granfors 
0300-83 40 98 
Förvaltningschef 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Yttrande. Motion om byggnation av bandyhall i Frillesås 
 

Förslag till beslut i Kommunstyrelsen 
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 
Tjänsteskrivelse, 22-04-25 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Beskrivning 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 
allmänhetens åkning i större utsträckning samt som en arena för andra aktiviteter, till exempel: teater- 
och musikframträdande, gymnastikuppvisningar med mera vilket skulle bidra till att göra Frillesås mer 
attraktivt för den utveckling som påbörjats där. 

Kommunen har en tydlig process för analys, beredning och beslut av lokalbehov och lokalprojekt. 
Nämnden för Kultur & Fritid har för flera år sedan fattat beslut om att det finns ett behov av ytterligare 
isyta i kommunen. Det är det första steget i processen. Den analysen grundar sig på jämförelse med 
tillgången i andra jämförbara kommunen samt de behov de fem isföreningarna i kommunen anser sig 
ha utifrån sina specialidrottsförbunds rekommendationer om träningsmängd. Rekomemndationerna 
överstiger ganska kraftigt de tider som finns tillgängliga för respektive förening. Därtill anser 
Nämnden för Kultur & Fritid att även allmänhetens behov av att få tillgång till is är större än vad som 
idag kan erbjudas.  

Nästa steg i processen har också genomförts och det är att Kommunfullmäktige som sedan några år 
tillbaka har beaktat lokalbehovet och varje år tidsplanerat det till slutet av budgetperioden. Beslut om 
kommande lokalprojekt ska återigen fattas på Kommunfullmäktiges junimöte så då framgår vilken 
prioritering som gjorts i frågan i år. 

I övrigt har vi tätt samarbete med Varbergs kommun och de kommer inom kort beställa en 
statusbesiktning av befintlig anläggning på Sjöaremossen. Beroende på vad den säger kommer både 
Varberg och Kungsbacka veta vilka alternativ som finns varav ”nollställa” Sjöaremossen är ett 

alternativ dvs se till att dess befintliga funktion kan bibehållas. Ett annat alternativ är att komplettera 
Sjöaremossen för att förbättra dess funktion eller i sista hand bygga en ny hall.  

Frågan om att komplettera Kungsbacka kommun med ytterligare isyta har egentligen ingen koppling 
till Sjöaremossen då det är fler intressenter än bandysporten som isen behöver tillgodose i så fall dvs 
även ishockey, konståkning samt allmänhetens åkning.  

 

 

Ulrika Granfors  

förvaltningschef     



Begäran om yttrande 

Ärenderubrik Motion - Byggnation av bandyhall i Frillesås 

Kommunstyrelsens diarienummer KS 2022-00222 

Begäran om yttrande avser Nämnden för Kultur & Fritid 

Svar till kommunstyrelsens diarium senast 2022-06-30 

Direktiv/Övrigt - 
 



Motion 

Byggnation av bandyhall i Frillesås 

Kungsbacka 20220228 

År 2020 fanns 20 bandyhallar i Sverige. Målet är att bygga 5 nya bandyhallar till 2025 (= 25 

totalt). En av dessa borde absolut byggas i Kungsbacka kommun. 

Vi har ett elitlag r bandy Frillesås BK som har srn hemmaplan på Sjöaremossen i Varbergs 

kommun, där Varbergs kommun bidrar med ca 1-1,5 milj. till driften trots att Frillesås BK är 

ett Kungsbackalag. 

Som exempel kan nämnas att Åby-Tjureds utanför Växjö som på 5 månader byggde en 

bandyhall för 43 milj. där Växjö kommun bidrog med ett lån på 38 milj. (Lånet är nu 

återbetalt till kommunen). Detta var 2019 och nu arrangerar man Bandy-VM för Damer i 

denna hall. En bandyhall kan ju även användas för allmänhetens åkning och inte att 

förglömma så har vår senaste dubbla OS-guldmedaljör Nils van der Poel lagt grunden för sina 

framgångar med träning i bandyhall i Trollhättan. Kanske kommer hans meriter att "locka" 

ungdomar att satsa på denna sportgren? Att bygga en hall av detta slag "utanför 

stadskärnan" skulle visa att Kungsbacka kommun även tånker på de södra delarna av 

kommunen, där det byggs allt fler boendetyper. 

Om Kungsbacka har råd att bygga en arena för minst 500 miljoner så har vi råd att bygga en 

bandyhall för c:a 100 miljor~er till förmån för bl.a. ett av våra elitlag. 

Under många år har flera skolklasser och föreningar i Kungsbacka använt sig av 

Sjöaremossen vilket även gör att verksamheten blir relevant för hela Kungsbacka kommun. 

Undertecknad ger i uppdrag till Kommunfullmäktige att utreda möjligheten; 

• att en bandyhall byggs i Frillesås så att bl.a. Frillesås BK får bättre 

förutsättningar att bli ännu bättre och även kan bredda sin verksamhet. 

Dessutom kan "hallen" även användas för allmänhetens åkning i större 

utsträckning. 

• Att en ny hall byggs så att den även kan användas som en arena för andra 

aktiviteter tex. teater/musik framträdande, gymnastikuppvisningar mm. Vilket 

skulle bidra till att göra Frillesås mer attraktivt för den utveckling som 

påbörjats där. 

A~ 

/~~ 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 
Kommunfullmäktige Datum  

2022-03-08 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 39 Dnr 2022-00222 
Anmälan av motion från Agnetha Ernegård (-) om byggnation av 
bandyhall i Frillesås 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

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 allmänhetens åkning i större 
utsträckning samt som en arena för andra aktiviteter, till exempel: teater- och 
musikframträdande, gymnastikuppvisningar med mera vilket skulle bidra till att göra 
Frillesås mer attraktivt för den utveckling som påbörjats där. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan remittera 
motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att 
kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum  

2022-03-29 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 119 Dnr 2022-00222 
Remittering av motion från Agnetha Ernegård (-) om byggnation av 
bandyhall i Frillesås 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till nämnden för Kultur & 
Fritid för yttrande. 

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 allmänhetens åkning i större 
utsträckning samt som en arena för andra aktiviteter, till exempel: teater- och 
musikframträdande, gymnastikuppvisningar med mera vilket skulle bidra till att göra 
Frillesås mer attraktivt för den utveckling som påbörjats där. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige, 2022-03-08, § 39 
Motion från Agnetha Ernegård (-) om byggnation av bandyhall i Frillesås 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Kultur & Fritid 
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Nämnden för Kultur & Fritids delegeringsförteckning 
 
 
Delegat:       Förvaltningschef/verksamhetschef/enhetschef   
Period:  20220413- 20220505 
 

 
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 

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 

Cecilia Ljungkvist-Holm 
 
 
Sofia Larsson 
 
 
 
 
Ulrika Granfors 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marie Persson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KUNGSBACKA KOMMUN 
 

 

 
varning. 
 
 
3.3.8 Avstängning 
 
 
3.3.9 Förbud mot bisyssla 
 
 
Övriga dokument 

 
 
Inga för perioden 
 
 
 
Inga för perioden 
 
 
Utestående fordringar, Kvittning av fakturor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Önskas ytterligare handlingar i ärendena kontakta nämndsekreterare Erik Norinder 
0300-834883 eller erik.norinder@kungsbacka.se 



 
 

Datum 

2022-05-03 
Diarienummer 

KFT 2022-00134 

 
 

 

 
 

1 (1)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

DELEGERINGSBESLUT 

 
GRANSKNINGSUTSKICK Detaljplan för verksamhet inom Bolsheden 1:2 i Kullavik, 
Kungsbacka kommun -sista svarsdag 10 maj 2022 

Beslut 
Förvaltningen för Kultur & Fritid har inget att erinra.  

Upplysning 
Beslut fattat med stöd av delegering. Nämnden för Kultur & Fritids delegeringsförteckning: punkt 
3.1.12, 2021-04-21, § .19 

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att utöka befintligt verksamhetsområde i Bolsheden ytterligare söderut, 
längs väg 158. 

Beslutsunderlag 
Planbeskrivning, 2022-04-26 
Plankarta, 2022-04-26 
Följebrev GRA 2, 2022-04-26 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadskontoret 

 

Delegat 
Cecilia Ljungkvist-Holm 

Folkhälsoutvecklare 



 

Undertecknat av följande personer

CECILIA 
LJUNGQVIST 
HOLM
E-Legitimation:

Datum: 2022-05-03 11:26:11

Transaktionsidentitet: 20f1bdf437aadab461ce3105557ac38dc6ea92640be376b3049df13d624d37ba

Underskriftstjänst: Visma Federationstjänst
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Datum 

2022-05-02 
Diarienummer 

KFT 2022-00133 

 
 

 

 
 

1 (1)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

DELEGERINGSBESLUT 

 
Ansökan om enskilt kulturprojektbidrag - Dreams for Peace 

Beslut 
Förvaltningen för Kultur & Fritid beviljar ett bidrag på 6 000 kr. Bidraget sätts in på 8105-9 
994259349-3.  

Det ska framgå i all marknadsföring av arrangemanget att Kungsbacka kommun lämnar stöd till 
arrangemanget. Senast en månad efter avslutat arrangemang ska en redovisning skickas in via e-
tjänsten Utvärdera kulturprojekt. 

Upplysning 
Beslut fattat med stöd av delegering. Nämnden för Kultur & Fritids delegeringsförteckning: punkt 
3.1.13, 2021-04-22, § 19. 

Sammanfattning 
Combi Cats ansöker om 54 994 kr i samband med ett gränsöverskridande kulturprojekt under Konstens 
vecka.  

Beslutsunderlag 
Ansökan, 2022-04-19 
Delegeringsbeslut, 2022-05-02 

Beslutet skickas till 
Combi Cats 

 

Delegat 
Ulrika Granfors 
Förvaltningschef 

https://sjalvservice.kungsbacka.se/oversikt/overview/203


 

Undertecknat av följande personer

ULRIKA 
GRANFORS
E-Legitimation:

Datum: 2022-05-04 10:23:51

Transaktionsidentitet: ae8c8d01b934c96c7f877f46c88d7731edb6bbf80b81976262b4e15fd3e8a9af

Underskriftstjänst: Visma Federationstjänst

© Visma
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Datum 

2022-05-02 
Diarienummer 

KFT 2022-00142 

 
 

 

 
 

1 (1)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

DELEGERINGSBESLUT 

Ansökan om bidrag för enskilda kulturprojekt - Mårtagården 

Beslut 
Förvaltningen för Kultur & Fritid beviljar ett bidrag på 5 000 kr. Bidraget sätts in på 363-3500.  

Det ska framgå i all marknadsföring av arrangemanget att Kungsbacka kommun lämnar stöd till 
arrangemanget.  

Senast en månad efter avslutat arrangemang ska en redovisning skickas in via e-tjänsten Utvärdera 
kulturprojekt - Kungsbacka kommun (klicka på länken!). 

Upplysning 
Beslut fattat med stöd av delegering. Nämnden för Kultur & Fritids delegeringsförteckning: punkt 
3.1.13, 2021-04-22, § 19. 

Sammanfattning 
Mårtagården ansöker om 19 500 kr för evenemang i Berättarladan under sommaren. 

Beslutsunderlag 
Ansökan, 2022-04-06 
Delegeringsbeslut, 2022-05-02 

Beslutet skickas till 
Mårtagården 

 

Delegat 
Ulrika Granfors 
Förvaltningschef 

https://sjalvservice.kungsbacka.se/oversikt/overview/203
https://sjalvservice.kungsbacka.se/oversikt/overview/203


 

Undertecknat av följande personer

ULRIKA 
GRANFORS
E-Legitimation:

Datum: 2022-05-04 10:14:49

Transaktionsidentitet: ae8c8d01b934c96c7f877f46c88d7731edb6bbf80b81976262b4e15fd3e8a9af

Underskriftstjänst: Visma Federationstjänst

© Visma
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Datum 

2022-05-02 
Diarienummer 

KFT 2022-00144 

 
 

 

 
 

1 (1)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

DELEGERINGSBESLUT 

 
Ansökan om enskilt kulturprojektbidrag - Världsmiljödagen 

Beslut 
Förvaltningen för Kultur & Fritid beviljar ett bidrag på 5 000 kr. Bidraget sätts in på 8105-9 903 816 
224-5.  

Det ska framgå i all marknadsföring av arrangemanget att Kungsbacka kommun lämnar stöd till 
arrangemanget. Senast en månad efter avslutat arrangemang ska en redovisning skickas in via e-
tjänsten Utvärdera kulturprojekt. 

Upplysning 
Beslut fattat med stöd av delegering. Nämnden för Kultur & Fritids delegeringsförteckning: punkt 
3.1.13, 2021-04-22, § 19. 

Sammanfattning 
Kungsbacka FN-förening ansöker om 25 000 kr för ett arrangemang på Världsmiljödagen.  

Beslutsunderlag 
Ansökan, inkommen per mail 2022-04-27 
Delegeringsbeslut, 2022-05-02 

Beslutet skickas till 
Kungsbacka FN-förening 

 

Delegat 
Ulrika Granfors 

Förvaltningschef 

https://sjalvservice.kungsbacka.se/oversikt/overview/203


 

Undertecknat av följande personer

ULRIKA 
GRANFORS
E-Legitimation:

Datum: 2022-05-04 10:17:23

Transaktionsidentitet: ae8c8d01b934c96c7f877f46c88d7731edb6bbf80b81976262b4e15fd3e8a9af

Underskriftstjänst: Visma Federationstjänst

© Visma
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Datum 

2022-05-02 
Diarienummer 

KFT 2022-00145 

 
 

 

 
 

1 (1)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

DELEGERINGSBESLUT 

 
Ansökan om enskilt kulturprojektbidrag - Onsala Hembygdsgille 

Beslut 
Förvaltningen för Kultur & Fritid beviljar ett bidrag på 1 000 kr. Bidraget sätts in på 8105-9 
733776257. 

Det ska framgå i all marknadsföring av arrangemanget att Kungsbacka kommun lämnar stöd till 
arrangemanget.  

Senast en månad efter avslutat arrangemang ska en redovisning skickas in här. 

Upplysning 
Beslut fattat med stöd av delegering. Nämnden för Kultur & Fritids delegeringsförteckning: punkt 
3.1.13, 2021-04-22, § 19. 

Sammanfattning 
Onsala Hembygdsgille ansöker om 2 250 kr för en annons i Norra Halland.  

Beslutsunderlag 
Ansökan, 2022-04-27 
Delegeringsbeslut, 2022-05-02 

Beslutet skickas till 
Onsala Hembygdsgille 

 

Delegat 
Ulrika Granfors 
Förvaltningschef 

https://sjalvservice.kungsbacka.se/oversikt/overview/203
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Diarienr.Förening Bidragstyp Utbet.dat Belopp Utbet.nr

13936 Frillesås Bandyklubb
Barn och ungdomsföreningar/ 
Utbildning och utvecklingsbidrag 2022-04-20 11 600,00 1802

13935 Frillesås Bandyklubb Lokalt aktivitetsstöd 2 2022-04-20 7 112,00 1802

14139
Kungsbacka 
Basketklubb Kultur &Fritid/ Föreningsuppdrag 2022-05-02 1 200,00 1804

14137
Nordhallands 
Hembygdsförening

Kulturföreningar/ Enskilda  
kulturprojekt 2022-04-25 20 000,00 1803

14136 Onsala IBK Kultur &Fritid/ Lovbidrag 2022-04-19 1 500,00 1801

14017 Sandö Innebandyklubb
Barn och ungdomsföreningar/ 
Utbildning och utvecklingsbidrag 2022-04-19 40 400,00 1800

14016 Sandö Innebandyklubb Lokalt aktivitetsstöd 2 2022-04-19 21 154,00 1800

14047
Segelsällskapet 
Kaparen

Barn och ungdomsföreningar/ 
Utbildning och utvecklingsbidrag 2022-04-13 9 400,00 1799

14048
Segelsällskapet 
Kaparen Lokalt aktivitetsstöd 2 2022-04-13 6 377,00 1799

14138 Warenfalk Wiveka
Kulturföreningar/ Enskilda  
kulturprojekt 2022-05-02 12 000,00 1804
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