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KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 

 

Upprättad 

2022-03-10 

 
  

Nämnden för Kultur & Fritid 

Sammanträde torsdagen den 17 mars 2022 kl. 17:00 
Kommunfullmäktigesalen, Storgatan 37  
 
17:00 Muntliga föredragningar: 
 

 Utbyte av konstgräs samt lokalplan - Jessica Wibeck, fritidsspecialist - 1 st 
dokument 
 

 Detaljerad förvaltningsbudget - Malin Fjellström, controller, 1 st dokument 
 

 Kvinnojouren - Linda Dyhre Holm, verksamhetsansvarig Kvinnojouren & Astrid 
Bayard, utvecklingschef - 1 st dokument 
 

 Kulturskolans utveckling - Malin Svarfvar och Malin Lönegren-Mikulic, 
kulturskolerektorer & Stefan Löfmark, verksamhetschef - 1 st dokument 

 
 
 Ärende Beteckning Förslag till beslut 

 Val av justerare  Gert Svensson (S) 

1.  Begäran om yttrande - Motion 
om ordningsvakter som 
patrullerar på särskilt otrygga 
platser i Kungsbacka 
 
6 st dokument 

2022-00002  Nämnden för Kultur & Fritid ställer sig bakom 
förvaltningens yttrande som innebär att avslå 
motionen. 

2.  Beslut om att följa Kungsbacka 
kommuns 
dokumenthanteringsplan för 
ledningsprocesser och 
stödprocesser 
 
3 st dokument 

2022-00018  Nämnden för Kultur & Fritid beslutar att följa vid 
var tid gällande dokumenthanteringsplan från 
kommunstyrelsen för ledningsprocesser och 
stödprocesser.  
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 Ärende Beteckning Förslag till beslut 

3.  Initiativ offentlig konst alla 
kommundelar 
 
4 st dokument 

2021-00257  Nämnden för Kultur & Fritid är positiv till det nya 
arbetssättet som möjliggör konst i alla kommundelar 
och medskapande av invånarna själva. Sammantaget 
tror vi att alla dessa förutsättningar som nu finns på 
plats möjliggör intentionen i initiativet på ett bra 
sätt. En avrapportering av de styrande principer som 
konstrådet tänker sig arbeta efter ska ske till 
nämnden under 2022.  

4.  Beslut arkivansvarig 
 
2 st dokument 

2021-00148  Nämnden beslutar att enhetschef för 
Förvaltningsstöd & Föreningsstöd ska utgöra 
nämndens arkivansvariga. Tjänsten innehas nu av 
enhetschef Marie Persson.  

5.  Ansökan extra bidrag OK 
Löftan 
 
2 st dokument 

2022-00077  Nämnden för Kultur & Fritid beviljar extra bidrag 
till OK Löftan om 37.000 kr. 

6.  Anmälan av delegationsbeslut 
mars 2022 
 
16 st dokument 

2022-00058  Redovisning av delegeringsbeslut förtecknade i 
protokoll 2022-03-17 godkänns. 
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 Ärende Beteckning Förslag till beslut 

7.  Information mars 2022 
 
Information lämnas i följande: 
 
Övergripande dokument:  
Förvaltningschefens 
månadsbrev (efter kallelse)  
 
Muntlig föredragning:  
Utbyte av konstgräs samt 
lokalplan - Jessica Wibeck, 
fritidsspecialist - 1 st dokument 
 
Detaljerad förvaltningsbudget - 
Malin Fjellström, controller – 1 
st dokument 
 
Kvinnojouren - Linda Dyhre 
Holm, verksamhetsansvarig  
 
Kvinnojouren & Astrid Bayard, 
utvecklingschef - 1 st dokument 
 
Kulturskolans utveckling - 
Malin Svarfvar och Malin 
Lönegren-Mikulic, 
Kulturskolerektorer & Stefan 
Löfmark, verksamhetschef - 1 st 
dokument 
 
Dokument för kännedom:  
Presentationer från 
Budgetdagen, 1 st dokument 
 
Ny översiktsplan, 1 st dokument 
 
BRÅ strategisk inriktning, 1 st 
dokument 
 
Reglemente, 1 st dokument 

2022-00056  Informationen noteras till protokollet. 
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Kristina Karlsson 
ordförande 

Erik Norinder 
sekreterare 

 


	Nämnden för Kultur & Fritid

