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Plats och tid 

Beslutande Boris Melvås (KD) 
Robin Svensson (S) 
Lars-Inge Andell (S) 
Marianne Johansson (S) 
Helen Alexborn (SD) 

Ersättare – 
inte tjänstgörande 

A1, Stadshus A, klockan 
14.00-18.00

Lena Språng (C), ordförande 
Jenny Bolgert (S), vice ordförande 
Sven Andersson (M) 
Eva Gullberg (M) 
Margit Kastberg (M) 
Inger Brosved (L) 

Robert Bengtsson-Lindeberg (M) 
Michael Fransson (C) 
Carl-Johan Bonde (L) 
Ingela Svensson (V) 
Ewy Wilhelmsson (S) 

Övriga deltagare Katarina Sundberg, förvaltningschef §§ 1-3 
Sebastian Larsson, nämndsekreterare 
Mari Hagborg Lorentzon, avdelningschef fritid 
Mariella Sivertstrand, avdelningschef kultur 
Sofie Brinkmo, enhetschef kultur § 1 
Anna Frid, kommunikatör § 1 
Mia Svedjeblad, lokalstrateg § 1 
Ellinore Gunnarsson, facklig representant §§ 1-10 

Utses att justera Helen Alexborn (SD) 

Justeringens plats 
och tid 

Kultur- och fritidsförvaltningen, Norrgatan 25, 5 februari 

Sekreterare Sebastian Larsson Paragraf 1-12 

Ordförande Lena Språng (C) 

Justerande Helen Alexborn (SD) 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 1 Dnr  
 
 

Tema kulturmiljöer - besök från Kulturmiljö 
Halland 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 

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

 
 
 
  



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Kultur- och fritidsnämnden 2021-01-27 3 
   

 
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 2 Dnr KFN 2021/0003 
 
 

Konsekvenser bidrag kulturavdelningen och 
LOK-stöd med anledning av pandemi 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 

1. att de redovisade aktiviteterna för hösten 2019 ligger till grund för 
utbetalning av LOK-stöd för hösten 2020. I likhet med att våren 
2019 låg till grund för utbetalning av LOK-stöd för våren 2020. 

2. beviljade projektstöd för kulturarrangemang får behållas och 
användas under 2021. Dialog förs mellan verksamhet och 
anordnare. 

3. betalas beviljade medel ut under 2020 gällande verksamhetsstöd till 
arrangörsföreningar. Arrangemang kan genomföras även under hela 
året 2021. Redovisning ska ske senast 31/1 2022. 

4. följa bildningsförbundets kommande rekommendation gällande 
bidrag till studieförbunden.  

5. att i de fall föreningar på grund av rådande pandemi (covid 19) inte 
har kunnat ha årsmöte, tillåts föreningarna komplettera med 
årsmöteshandlingar under hela 2021. 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Beskrivning av ärendet 
Förutsättningarna för föreningar att genomföra arrangemang med mera 
har kraftigt påverkats av den rådande pandemin.  
 
Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 11 januari 
Protokollsutdrag kfn au 14 januari 
 
Övervägande 
På grund av ändrade förutsättningar för föreningar på grund av pandemi så 
behöver beslut tas gällande hantering av bidrag.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Click here to enter text. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 3 Dnr KFN 2021/0001 

 
 

Namnsättning Mötesplats Rosenfred 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 

1. att Mötesplats Rosenfred ska användas som namn på  
tillbyggnad/annex vid Rosenfredsskolan. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Beskrivning av ärendet 
I samband med att Centralen som verksamhet startade i en del av lokalerna 
på Rosenfredsskolan namnsattes tillbyggnaden/annexet till Centralen. 
Detta har fungerat fram till omorganisationen inom förvaltningen som 
genomfördes 20200101. 
Centralen som verksamhet gick över till kulturavdelningen från f.d. 
ungdomsavdelningen och verksamheten har under 2020 bytt namn till 
Idécentralen. Lokalen som tidigare inrymde delar av Centralens 
verksamhet kommer att bli en träffpunkt för många olika verksamheter 
inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till beslut 11 januari 2021 
 
Övervägande 
Under 2020 har arbete inom verksamheterna skett i linje med den nya 
organisationen. Lokalutnyttjande och samnyttjande av lokaler har varit i 
fokus för att på bästa sätt bedriva verksamhet. Under året har också viss 
begreppsförvirring skett när det gäller delvis flytt av Centralens 
verksamhet, Caféet stängdes för flytt av personal för att bemanna caféet på 
Komedianten.   
Berörda enhetschefer har under året resonerat med respektive 
personalgrupper både enskilt och tillsammans och resulterat i det bästa 
vore att byta namn på tillbyggnaden/annexet till det Mötesplats Rosenfred. 
Det innebär att flera verksamheter kan finnas och använda sig av namnet. 
I dialog mellan förvaltningskommunikatör och Stadsbyggnadskontoret 
(SBK) gavs beskedet att när det gäller namnbyte för del av en byggnad som i 
detta fall är det ett beslut som ej behöver beslutas i KS. Ett namnbyte 
innebär att risken för missförstånd minimeras, tydliggörande var 
verksamheterna bedrivs sker och samnyttjande av lokaler utvecklas än mer. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Click here to enter text. 
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 § 4 Dnr KFN 2019/0160 

 
 

Fortsatt drift av Komediantens café 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 

1. ge förvaltningen i uppdrag att även fortsatt ha Café Komedianten 
stängt under våren 2021.  

2. ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en extern upphandling 
gällande drift av Café Komedianten under våren 2021. 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Beskrivning av ärendet  
Café Komedianten har under 2020 drivits av kultur- och 
fritidsförvaltningen. 
Förhoppningen var att i februari 2021 ha ny leverantör på plats efter 
upphandling under hösten. Nu ser dessvärre verkligheten helt annorlunda 
ut än när besluten fattades p.g.a. Covid-19 och restriktioner som i allra 
högsta grad påverkar en caféverksamhet. Underskottet för 2020 är av 
betydande storlek. Sedan strängare restriktioner som trädde i kraft den 4 
november har caféet varit stängt. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår 
en fortsatt stängning av caféet under våren 2021.  
 
 
Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 30 december 2020 
 
Övervägande 
Café Komedianten har sedan starten drivits av extern hyresgäst. Under en 
kort period beskrev två entreprenörer att förutsättningarna för att driva 
caféverksamhet på Kulturhuset Komedianten var otillfredsställande. När 
dåvarande hyresgäst sa upp avtalet 2019 stod förvaltningen inför ett 
dilemma. Bedömningen var att stängning under en längre period inte var 
att rekommendera då mötesplatser är en självklar prioritering i 
samhällsutvecklingen. Att kunna träffas och fika i samband med 
kulturarrangemang, tidningsläsning eller boklån var också en förutsättning 
vid tillskapandet av kulturhuset. Förvaltningen bedömde därför att det är 
av största vikt att ha ett fungerande café i kulturhuset. Slutligen beslutades 
att Kultur- och Fritidsförvaltningen på egen hand skulle driva caféet under 
2020. Under denna tid skulle också de behov av förbättringsåtgärder på 
lokalen göras som framkommit i dialog med tidigare hyresgäst och miljö- 
och hälsoinspektör. Förhoppningen var att i februari 2021 ha ny leverantör 
på plats efter upphandling under hösten. Nu ser dessvärre verkligheten helt 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

annorlunda ut än när besluten fattades p.g.a. Covid-19 och restriktioner 
som i allra högsta grad påverkar en caféverksamhet.  
Under hösten har Kultur-och fritidsförvaltningen fört dialog med andra 
förvaltningar kring möjligheten att lämna över caféverksamheten till annan 
förvaltning, med starkt fokus på det sociala perspektivet, men de dialogerna 
har inte givit något resultat i nuläget. 
Caféet har varit stängt sedan strängare restriktioner trädde i kraft den 4 
november och Kulturhusets samtliga verksamheter är stängda. Kulturhuset 
är i nuläget inte den mötesplats som beskrivs ovan. Förvaltningens 
bedömning är att möjligheten att driva café under våren-21 är väldigt 
begränsad. Närmaste framtiden är väldigt oviss p.g.a. Covid-19. Kultur- och 
fritidsförvaltningen föreslår därför en stängning under våren samt uppdrag 
att genomföra en upphandling av extern drift av caféet. Förbättringsbehov i 
lokalen är åtgärdade. 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Click here to enter text. 
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 § 5 Dnr  
 
 

Information - Parkmusiken 2021 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 

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

Ordförandebeslut - nedstängning av 
verksamheter 2020-12-19 - 2021-01-24 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 

1. godkänna informationen och lägga den till handlingarna 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 7 Dnr  
 
 

Ordförandebeslut - hantering av pandemi från 
2021-01-11 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 

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

Ordförandebeslut - hantering av pandemi från 
2021-01-15 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 

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

Ordförandebeslut - hantering av pandemi från 
2021-01-22 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 

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

Förvaltningen informerar 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 

1. godkänna informationen och lägga den till handlingarna 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Avdelningschef Mari Hagborg Lorentzon informerar: 
 

1. att inomhusanläggningar öppnas för de som är födda 2005 eller 
senare i föreningsregi. Elitverksamhet är fortsatt undantagna. 

2. att utomhusanläggningarna fortsatt är öppna för alla åldrar i 
föreningsregi.  Allmänhetens åkning på Sjöaremossen var öppen 
24/1 men tillräckligt avstånd mellan besökare kunde inte 
garanteras. Allmänhetens åkning är därför stängt p.g.a. smittorisk. 

3. att Aktiv fritid fortsatt har digital verksamhet. 
 
Avdelningschef Mariella Sivertstrand informerar: 
 

1. att verksamheten jobbar på med kulturplanen för barn och unga 
2. hur situationen för biblioteket och dess personal är för tillfället 
3. att kulturskolan långsamt öppnar upp sin verksamhet för fysisk 

undervisning. Man riskanalyserar varje enskilt ämne innan detta 
sker.  

 
Nämndsekreterare Sebastian Larsson informerar: 
 

1. att förvaltningen i samråd med ordförande har skickat in en begäran 
om anstånd att inkomma med svar till kommunstyrelsen gällande 
hur nämnden och förskole- och grundskolenämnden jobbar 
gällande ”barn och unga”-uppdraget som man fått. Anstånd är 
begärt fram till början på oktober så ärendet kan hanteras på 
nämndens sammanträde i september. 
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 § 11 Dnr  
 
 

Delegeringsärenden 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 

1. godkänna redovisningen  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

1. Ordförandebeslut – Nedstängning av verksamheter 2020-12-19 – 
2021-01-24 (KFN 2020/0135-5) 

2. Ordförandebeslut – Hantering av pandemi från 2021-01-11 (KFN 
2020/0135-6) 

3. Ordförandebeslut – Hantering av pandemi från 2021-01-15 (KFN 
2020/0135-9) 

4. Ordförandebeslut – Hantering av pandemi från 2021-01-22 (KFN 
2020/0135-7) 
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§ 12 Dnr 

Rapporter 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

1. godkänna redovisningen
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

1. KF § 176/2020 – Begäran om entledigande och fyllnadsval av 
ledamot i kultur- och fritidsnämnden

2. KS § 238/2020 – Tidplan för arbetet med Budget 2022 och plan 
2023-2026

3. KSPU § 85/2020 – Riktlinje för gåvor, uppvaktningar och 
personalfester
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