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 § 44 Dnr KFN 2019/0137 
 
 

Tilldelning Mindre konstnärlig gestaltning Bua 
ungdomshäng 2020 

Beslut 
1. Ärendet är belagt med sekretess fram till justering av beslut från 

nämndsammanträdet som äger rum 2020-05-05. 
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 § 45 Dnr KFN 2020/0056 
 
 

Avsteg från bidragsregler 2020 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 

 

1. Vårens redovisning av lokalt aktivitetsstöd (LOK) baseras på 
redovisningen från vårterminen 2019 samt att utbetalning av LOK-
stödet sker under maj månad.  

2. Beviljade projektstöd till kulturarrangemang får behållas och 

användas under 2021. Redovisning sker senast 30/11-21 

3. Beviljade medel för verksamhetsstöd till arrangörsföreningar betalas 

ut under 2020. Arrangemang kan genomföras även under första 

halvåret 2021. Redovisning ska ske senast 30/11-21 

4. Utvecklingsbidrag Kulturmiljö fördelas ut under 2020, men kan 
användas av bidragstagarna även under 2021. Redovisning sker senast 
30/11-2021 

5. Ansökan från studieförbunden för verksamhetsåret 2020 baseras på 
2019 års verksamhet. Stödet till studieförbunden påverkas först vid 
ansökan 2021, då föregående års verksamhet (2020) ligger till grund 
för ansökan och den utbetalning som görs 2022. Förslagsvis baseras 
2021 års ansökan på 2019 års verksamhet. 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Med anledning av det globala utbrottet av Covid-19 smitta har föreningslivet 
och ideella aktörer inom Varbergs kommun tvingats boka om och förändra 
stora delar av sin verksamhet. Detta innebär att många planerade aktiviteter 
inte går att genomföra under de rådande omständigheterna. Detta gäller båda 
avdelningarna inom förvaltningen; fritids- samt kultur och 
biblioteksavdelningen. 
De av kultur- och fritidsnämnden beslutade bidragsreglerna gör att föreningar 
och andra aktörer inte har möjlighet att söka och till fullo ta del av den 
bidragspott som är budgeterad för året. 
Stödet till studieförbunden påverkas först vid ansökan 2021, då föregående års 
verksamhet (2020) ligger till grund för ansökan och den utbetalning som görs 
2022. För att inte studieförbunden ska drabbas ekonomiskt negativt bör 2021 
års ansökan baseras på 2019 års verksamhet.  
 
 

Övervägande 
Utbrottet av Covid-19 kommer att drabba såväl ideella organisationer, 
studieförbund och företagare inom kultursektorn ekonomiskt. För att 
underlätta för dessa samt motverka att folkbildning, förenings- och 
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kulturutbudet minskar mer än nödvändigt, föreslår kultur- och 
fritidsförvaltningen att avsteg görs från gällande bidragsregler under 2020.  
 

 

Jämställdhetsbedömning 

Beslutet påverkar alla föreningar och arrangörer lika. 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 46 Dnr KFN 2020/0061 
 
 

Anpassning av nationaldagen 2020 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 

 
1. Uppdra åt förvaltningen att inom befintlig budgetram planera för och 

genomföra nationaldagens firande och uppmärksammande på 

alternativa sätt i enlighet med regeringens direktiv och 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer.  

 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att varje år på nationaldagen 

genomföra tre olika aktiviteter. 

 

• Medborgarceremoni, välkomnande av nya svenska medborgare som är 

bosatta i Varberg. 

• Nationaldagsfirande med bl a utdelning av kultur- och 

fritidsnämndens utmärkelser (stipendie och hedersplakett), 

traditionellt hållet i Socitetsparken. 

• Gemensam middag med mottagare av kultur- och fritidsnämndens 

utmärkelser.  

 
 

Beslutsunderlag 
KFN 2020/0061-1 Beslutsförslag Anpassning av nationaldagen 2020 
 
 

Övervägande 
År 2020 kommer firandet att vara påverkat av den pandemi som råder. 

Restriktioner för att minska risken för smittspridning gör att firandet behöver 

ske på annat sätt. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår därför att de olika 

aktiviteterna som sker under Nationaldagen handhas på nya sätt för att 

tillmötesgå de direktiv och rekommendationer som finns från regeringen och 

Folkhälsomyndigheten.  

 

Planering bör i möjligaste mån även omfatta alternativ i den situation att 

hårdare restriktioner aktualiseras. Budgetramen är oförändrad. 
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Arbetsutskottet föreslås fatta beslutet på delegation. 

 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  
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 § 47 Dnr KFN 2020/0063 
 
 

Anpassning av Parkmusiken 2020 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 

 

1. Uppdra åt förvaltningen att inom nuvarande budgetram planera för och 

genomföra 2020 års Parkmusik på alternativt sätt, i enlighet med 

regeringens direktiv och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.  

 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
 
 

Beslutsunderlag 

KFN 2020/0063-1 Beslutsförslag Anpassning av parkmusiken 2020 
 

Övervägande 
År 2020 kommer större arrangemang under sommaren med stor sannolikhet 

ännu vara påverkade av den pandemi som i skrivande stund råder. 

Restriktioner för att minska risken för smittspridning gör att vissa 

arrangemang behöver ske på annat sätt. Kultur- och fritidsförvaltningen 

föreslår därför att arrangemanget Parkmusiken sker förändras för att 

tillmötesgå de direktiv och rekommendationer som finns från regeringen och 

Folkhälsomyndigheten. 

 

Arbetsutskottet föreslås fatta beslutet på delegation. 

 

 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Click here to enter text. 
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 § 48 Dnr KFN 2020/0058 
 
 

Beslutsförslag Rutiner för systematiskt 
arbetsmiljöarbete 2019 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta  
 

1. godkänna rapporten SAMS 2019 och att arbeta med de aktiviteter som 

föreslås i rapporten.  

2. uppmuntra förvaltningen att hitta flexibla och enhetsspecifika 

lösningar för att förbättra arbetsmiljön. 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Enligt AFS 2001:1 11§ Arbetsgivaren skall varje år göra en uppföljning av det 

systematiska arbetsmiljöarbetet. Om det inte har fungerat bra skall det 

förbättras. Uppföljningen skall dokumenteras skriftligt om det finns minst tio 

arbetstagare i verksamheten. Med bakgrund av detta har rapporten SAMS 

2019 tagits fram där förslag på aktiviteter för att förbättra arbetsmiljön har 

identifierats.   

 

Beslutsunderlag 
Beslutsunderlag är SAMS 2019 
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 § 49 Dnr  
 
 

Redovisning av regionala medel för kulturmiljöer i 
Varberg – information 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 
 

1. godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  
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 § 50 Dnr KFN 2019/0141 
 
 

Granskningsyttrande över förslag till detaljplan 
för Tvååkers-Ås 1:103, del av 2:8, Träslövsläge 
och Tvååkers-Ås 1:86 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta  
 

1. tillstyrka förslaget till detaljplan för Tvååkers-Ås 1:103, del av 2:8, 

Träslövsläge och Tvååkers-Ås 1:86 

 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Planområdet ligger i Träslövsläge, ca 6 km söder om Varbergs stadskärna. 

Planområdet omfattar ca 13 500 m2 och består av fastigheterna Tvååkers-Ås 

1:103 och del av Tvååkers-Ås 2:8. Tvååkers-Ås 1:103 är privatägd medan 

Tvååkers-Ås 2:8 ägs av Varbergs kommun. Syftet med detaljplanen är att 

möjliggöra för detaljhandel samt att möjliggöra en säker förbindelse för 

fotgängare och cyklister över Trålvägen. 

 

Mindre justeringar har gjorts i plankartan och planbeskrivningen efter 

samrådsrundan, men inget som påverkar kultur- och fritidsnämndens 

verksamheter. 

 

Beslutsunderlag 
Plan- och genomförandebeskrivning: Detaljplan för Tvååkers-Ås 1:103 och del 

av Tvååkers-Ås 2:8. Granskningshandling, upprättad 2019-08-29, reviderad 

2020-03-26, Varbergs kommun. 

 

Samrådsredogörelse: Detaljplan för Tvååkers-Ås 1:103, del av 2:8 och 1:86. 

2020-03-12, Varbergs kommun. 

 

Övervägande 
Då föreslagen detaljplan inte påverkar nämndens ansvarsområden överlämnas 
ärendet utan några synpunkter. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Click here to enter text. 
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§ 51 Dnr KFN 2020/0046 
 
 

Svar på remiss – Riktlinje för styrdokument 

 Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att 
 

1. Förorda förslaget till riktlinje för styrdokument med föreslagna 
ändringar. 
 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen har den 18 februari 2020 beslutat skicka omarbetad 
riktlinje för styrdokument på remiss. Nuvarande riktlinje antogs av 
kommunfullmäktige 2013. Riktlinjen beskriver terminologin för olika 
styrdokument samt vilka principer som gäller. Det finns både lagstadgade och 
frivilliga styrdokument. Kommunens författningssamling, mål- och 
inriktningsdokument samt budget regleras inte i riktlinjen. Lagstadgade 
styrdokument omfattas endast i tillämpbara delar. 
 
De förändringar som gjorts hanterar begreppen och beskriver skillnaden 
mellan normerande och aktiverande styrdokument. Tillägg är gjort kring hur 
processen ska gå till och hur uppföljning av styrdokumenten ska ske. 
 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag  
Remiss - Riktlinje för styrdokument 
 

Övervägande 
Riktlinjen beskriver på ett tydligt och översiktligt sätt de olika styrdokumenten 
policy, strategi, riktlinje, handlingsplan och anvisning. Bedömningen är att 
tilläggen ökat värdet och tydligheten kring kommunens hantering av 
styrdokument. 
 

Förslag till ändring 
4.2 Bereda, formulera och planera Nuvarande formulering: 

När ett styrdokument berör fler 
nämnder och det anses vara 
motiverat att inhämta synpunkter 
ska det skickas ut på remiss innan 
det hanteras för beslut. 
 
Förslag på formulering: 
När ett styrdokument berör fler 
nämnder ska det normalt skickas ut 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

på remiss innan det hanteras för 
beslut. 

5.2 Konsekvenser Riktlinjen föreslås lyfta 
jämställdhet och barnkonventionen 
utöver de intressenter och olika 
arter av konsekvenser som anges. 

 

Jämställdhetsbedömning 

Remissen skulle vinna på en formulering kring värdet av 
jämställdhetsbedömning i avsnittet kring konsekvenser (se övervägande) 
 

Ekonomi och verksamhet  

Riktlinjen antas påverka verksamheten positivt genom tydlighet. 

 

Samråd 

Inget samråd har hållits i ärendet. 
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 § 52 Dnr  
 
 

Avveckling av konstverk i Bua - information 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 
 

1. godkänna informationen och lägga den till handlingarna 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  
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 § 53 Dnr KFN 2020/0057 
 
 

Val av ersättare till kultur- och fritidsnämndens 
arbetsutskott 2019-2022 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta 
 

1. Utse 

- Michael Fransson (C) 

- Eva Gullberg (M) 

- Robin Svensson (S) 

till ersättare i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
resterande tid av innevarande mandatperiod. 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden ska utse 3 ersättare till kultur- och 
fritidsnämndens arbetsutskott för resterande tid av innevarande 
mandatperiod (2019-2022). 
 
 

Beslutsunderlag 
Sammanträdesprotokoll nämndsorganisationskommittén, 2018-05-22 (KS 
2018/0271) 
Sammanträdesprotokoll kommunfullmäktige, 2018-06-19 (KS 2018/0271) 
 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Samtliga valda ledamöter, 

kommunstyrelsen 
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 § 54 Dnr  
 
 

Kultur- idrotts och fritidsutmärkelser 

Beslut 
Arbetsutskottet bordlägger ärendet och tar beslut på extrainsatt 
arbetsutskott 22 april 2020 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  

 

 
 
  



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2020-04-16 16 
   

 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 55 Dnr KFN 2020/0043 
 
 

Behovsanalys SM friidrott i Varberg 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden att 
 

1. godkänna framtagen behovsanalys avseende insatser som krävs för 
genomförande av SM i friidrott i Varberg  
 

2. godkänna beräknad kostnad på max 50 tkr för åtgärdsval, vilket 
belastar nämndens resultatreserv vid utebliven investering 
 

3. överlämna ärendet till samhällsutvecklingskontoret för 
genomförande av åtgärdsval 
 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Enligt beslutad investeringsprocess inleds ett investeringsbehov genom 
upprättande av en behovsanalys. Denna ligger sedan till grund för stegen – 
åtgärdsval och förstudie. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen (ordförande och förvaltningschef) har 
tillsammans med kommunchef och kommunalråd haft inledande möten 
med representanter från föreningen Varbergs Gif friidrott. Syftet var att 
möta föreningen önskan att starta dialog inför ansökan för att anordna SM i 
friidrott 2022 då ansökan görs tillsammans med kommunen. Varbergs 
kommun ställer sig mycket positivt till att Varbergs GIF Friidrott ansöker 
om ett värdskap för SM i Friidrott. Dock med förbehållet att samtliga 
arenakrav kanske inte kan tillgodoses till 2022. 
 
På Påskbergsvallen har det under åren genomförts flertalet tävlingar i 
friidrott, senast Folksam GP sommaren 2019, där dock vissa grenar fick 
utgå då anläggningen inte klarade de krav som ställdes.  
 

Beslutsunderlag 
- Behovsanalys SM i friidrott 2022 i Varberg, 2020-03-27 

- Ansökan – friidrotts-SM 2022, Varberg 

- Arenakrav för friidrott SM 

 

Övervägande 
Kultur- och fritidsförvaltningen har i behovsanalysen fokuserat på de 

tekniska förutsättningarna i Svenska friidrottsförbundets (SFIF) arenakrav. 

Förbundet har en kravlista som ligger till grund för hur en anläggning ska 

vara utformad för de olika disciplinerna, tävlande, publik och 

tävlingsorganisation och är den part som besiktar arenan innan de kan 

godkänna anläggningen.  

Förvaltningen konstaterar att mer tid krävs för att kunna svara säkert hur 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

kraven skulle kunna tillgodoses med hänsyn till krav kring tillgänglighet, 

brandsäkerhet, utrymning samt de kommersiella delar kring 

arrangemanget som VIP/hospitality, PR och skyltning, besökskapacitet etc 

och att detta får säkerställas under förstudiearbetet.  

Förvaltningen konstaterar också att det i nuläget inte finns något politiskt 

beslut kring finansiering av de investeringar som behövs.  

Ambitionen för behovsanalysen har varit att minimera påverkan på 

fotbollens ytor samt föreslå lösningar som håller en miniminivå men 

uppfyller kraven för tävling på SM-nivå 

 

Jämställdhetsbedömning 

Friidrott är en idrott som lockar både tjejer och killar och där kommunens 

friidrottsförening erbjuder barn och ungdomar drygt 10 000 

aktivitetstillfällen per år. Dessa aktivitetstillfällen utgörs av 52% tjejer och 

48 % killar. Tjejer och killar både tränar och tävlar tillsammans men de 

olika tävlingsgrenarna sker könsuppdelat. En investering för friidrotten i 

Påskbergsvallen påverkar inte jämställdheten negativt. Då det sker stora 

investeringar i Påskbergsvallen även för fotboll, som är pojk- och 

mansdominerad, kan en vidare upprustning för friidrott utjämna 

resursfördelningen något i positiv riktning. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Samhällsutvecklingskontoret 
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 § 56 Dnr  
 
 

Kultur- och fritidsnämndens investeringar 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 
 

1. godkänna informationen och lägga den till handlingarna 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  
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 § 57 Dnr  
 
 

Information gällande pandemi 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 
 

1. godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

1. Förvaltningschef Katarina Sundberg informerar att läget inom 
kommunen är ansträngt men stabilt. Förberedelser för ännu mer 
ansträngt scenario är i full gång. 

2. Förvaltningschef Katarina Sundberg informerar att verksamheten 
kring simstadion har en utmaning till sommaren gällande hur man 
ska tackla coronavirusets påverkan.  
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 § 58 Dnr  
 
 

Förvaltningen informerar 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 
 

1. godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

1. Förvaltningschef Katarina Sundberg informerar kring hur dialogen 
går mellan förskole- och grundskolenämnden samt kultur- och 
fritidsnämnden gällande besparingsåtgärder. 

2. Förvaltningschef Katarina Sundberg samt enhetschef Olof 
Johansson informerar att kommunstyrelsens arbetsutskott har 
önskat förtydligande uppgifter gällande simskoleavgifter. 
Redogörelse för dessa förtydliganden ges. 

3. Förvaltningschef Katarina Sundberg informerar att det har 
uppkommit visst intresse att driva Veddige simhall. 

4. Förvaltningschef Katarina Sundberg informerar hur det går med 
den nya organisationen på biblioteket. 

 
 


