KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Upprättad

2021-02-11

Nämnden för Kultur & Fritid
Digitalt sammanträde torsdagen den 18 februari 2021 kl. 17:00 i Småbräkorna och via
Teams.

Ärende

Beteckning

Val av justerare
1.

Årsredovisning 2020

Förslag till beslut

Jan-Erik Lind (C)
2021-00012

Nämnden för Kultur & Fritid godkänner
årsredovisning 2020.

2021-00019

Nämnden för Kultur & Fritid beslutar att begära:

20 min, 2 st dokument
2.

Ombudgetering & resultatfond
5 min, 3 st dokument

att av nämndens överskott i driftsbudgeten om +
8,98 miljoner kronor förs 7,36 miljoner kronor till
nämndens resultatfond och 1,62 miljoner kronor
återredovisas.
att av nämndens överskott i investeringsbudgeten
om +14,495 miljoner kronor begära 8,47 miljoner
kronor ombudgeteras till år 2021 och 6,5 miljoner
kronor till 2022.

3.

Uppföljning internkontroll

2021-00013

Intern kontrollrapport för 2020 fastställs.

10 min, 2 st dokument

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

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
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4.

Ärende

Beteckning

Förslag till beslut

Begäran om yttrande Samordningsuppdrag i
kulturfrågor för
Göteborgsregionen (KS 202001169)

2020-00368

Nämnden för Kultur & Fritid föreslår
Kommunstyrelsen att instämma i
förbundsledningens förslag att kulturfrågor ska
samordnas i Göteborgsregionen. Vi föreslår att
alternativet med att flytta befintlig samordnartjänst
uppgående till en halvtidstjänst till Regionen
genomförs. Därtill vill vi uttrycka att även
fritidsfrågorna bör inlemmas i GR-strukturen på
samma sätt som kulturfrågorna men i ett nytt, nästa
steg som kan genomföras senare.

10 min, 4 st dokument

KUNGSBACKA KOMMUN
3(7)

5.

Priser och utmärkelser
30 min, 2 st dokument

2021-00014

Nämnden för Kultur & Fritid beslutar att inrätta
följande priser med tillhörande prissumma och
kriterium:
Årets eldsjäl
Tilldelas den person som genom sitt ideella
engagemang har gjort ett extraordinärt betydelsefullt
arbete inom Nämnden för Kultur- och fritids
ansvarsområde. Prissumman förväntas användas till
vidareutveckling inom pristagarens område. Summa
10 000 kr och diplom. Beredning och beslut hanteras
under sekretess.
Årets förnyare
Tilldelas lag, grupp, förening eller person verksam
inom Nämnden för Kultur & Fritids ansvarsområde
och 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. Prissumman förväntas användas till
vidareutveckling inom pristagarens område. Summa
10 000 kr och diplom.
Årets förening
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 framgångsriks sätt. Det kan
vara att framgångsrika framsteg uppvisats inom
exempelvis inkludering, integration, jämställdhetoch värdegrundsarbete. Prissumman förväntas
användas till föreningens utvecklingsarbete. Summa
15 000 kr och diplom.
Beslut att justera följande stipendium:
Idrottsstipendiet
Justera det nuvarande idrottsstipendiets kriterier så
att det likställs med kulturstipendiet. Stipendiet ska
uppmuntra ungdomar som vill vidareutveckla sig
inom sin idrott. Stipendiesumma 2x10 000 kr/år.
Under 26 år och född och/eller bosatt i Kungsbacka
kommun. Stipendierna riktas endast till enskilda
personer.
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Ärende

Beteckning

Förslag till beslut

Beslut att avveckla följande priser:
Kultur & Fritids isväktare
Kultur & Fritids pokal
Sätt Kungsbacka på kartan

6.

Justering av priser och
stipendium inom kultur- och
fritidsområdet som
Kommunfullmäktige delar ut

2021-00025

Nämnden för Kultur & Fritid godkänner Justering
av priser och stipendium inom kultur- och
fritidsområdet som Kommunfullmäktige delar ut,
daterat 2021-02-08, och översänder det till
kommunfullmäktige för antagande.

10 min, 1 st dokument
Kungsbacka kommuns tenntallrik:
Priset justeras så att gåvan utgörs av annat föremål
än en tenntallrik, att priset därmed byter namn till
Kungsbackas mästare, samt att kriterierna justeras så
att även personer bosatta i Kungsbacka men tävlande
för förening utanför Kungsbacka kan tilldelas
utmärkelsen. Urval och beslut ska ske under
sekretess.
Kungsbacka kommuns ledarstipendium:
Stipendiesumman höjs från 5 000 kr till 10 000 kr
för att likställas med nivån på idrottsstipendiet och
kulturstipendiet som delas ut av Nämnden för Kultur
& Fritid.
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7.

Ärende

Beteckning

Förslag till beslut

Öppettider publik verksamhet

2020-00314

Nämnden för Kultur & Fritid beslutar att:

5 min, 1 st dokument

Allmänna lokaler ska hållas öppet på generösa
öppettider under veckans alla dagar. Som besökare
ska man känna stor valfrihet mellan att kunna
besöka på vardag eller helg samt dagtid eller
kvällstid. Säsongsvariation kan förekomma för att
möta besöksfrekvensen på ett resurseffektivt sätt.
Besöksmål ska hållas öppna med fokus på de tider
då de allra flesta förväntas besöka platsen dvs på
helger. Säsongsvariation kan förekomma för att
möta besöksfrekvensen på ett resurseffektivt sätt.
Mötesplatser kan ha varierande öppettider som kan
förändras med kort varsel. Detta för att möjliggöra
stor flexibilitet i verksamheten i övrigt då den
förväntas tillhandahålla både öppna mötesplatser
men även riktad verksamhet till specifika
intressegrupper som kräver personalens flexibilitet
avseende tid och plats.
Vi ska sträva mot att möjliggöra ökad fysisk tillgång
till vår verksamhet genom meröppet-funktion eller
genom visad tillit till särskilda grupper som kan få
nyttja obemannade lokaler främst vissa idrottshallar
sen kvällstid och mötesplatser av olika slag.

8.

Anmälan av delegationsbeslut
4 st dokument

2021-00017

Redovisning av delegeringsbeslut förtecknade i
protokoll 2021-02-18 godkänns.
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9.

Information feb 2021
Information lämnas i följande:
Reviderade regler och
förutsättningar för
sammanträden på distans
KF § 193 Entledigande och
fyllnadsval
Lista över delegationsbeslut
över öppningar och stängningar

KF § 173 Regelverk avseende
valmöjligheter för arbete efter
pension
Förvaltningschefens
månadsbrev
Utestående fordringar och
kvittningar
Reglemente
Medborgarundersökningen
Dialog yttrande kv. Ejdern
Bidrag och taxor
Hälsocertifiering inkl.
presentation och frågor
KF § 19 Begäran om
sammanräkning samt
fyllnadsval för uppdrag i KFT
och Varbergs Tingsrätt
Hembygdsmuséet
15 st dokument

2021-00016

Informationen noteras till protokollet.
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Kristina Karlsson
ordförande

Erik Norinder
sekreterare

