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RIKTLINJER FÖR DONAT IONER INOM KULTUR- OCH
FRITIDSOMRÅDET

1. Dessa riktlinjer är upprättade av kultur- och fritidsnämnden och gäller
för donationer inom dess ansvarsområde.
2. En donation av en fastighet beslutas av kommunstyrelsen enligt
reglemente från kommunfullmäktige (delegeringsförteckning KS punkt
13 a)
3. Donationens syfte ska vara förenligt med kommunens värderingar, övrig
verksamhet och uppdrag.
4. Ändamålet för donationen bör gynna Varbergs kommun och
kommuninvånarna.
5. Donationens eventuella villkor ska alltid prövas utifrån juridiska
aspekter. Detta innebär att donationen ska ligga inom den kommunala
kompetensen. Eventuella villkor får inte vara av sådan art att det uppstår
konflikter med gällande lagar och regler. Eventuella villkor bör också
ligga i linje med verksamhetens egna inriktningar.
6. En donation ska också bedömas utifrån ekonomiska aspekter. Detta
innebär att eventuella merkostnader som kan uppstå vid mottagandet av
donationen noga ska övervägas och beaktas innan beslut fattas om att ta
emot donationen.
7. Donation som är av sådan art eller ursprung att den ur kommunalt
perspektiv kan anses oetisk bör ej tas emot.
8. En donation som är att likställa med konstnärlig gestaltning ska prövas
utifrån framtagna riktlinjer om konstnärlig gestaltning. Det konstnärliga
värdet bedöms av en profession.
9. Ett gåvobrev ska upprättas som beskriver avsikten med donationen samt
eventuella villkor kopplade till donationen.
10. Kommunen äger alltid rätten att avgöra om eventuella villkor för en
donation är acceptabla utifrån egna bedömningskriterier. En donation
bör som princip inte vara villkorad, men donatorn kan lämna önskemål.
11. Kultur- och fritidsnämnden fattar beslut om mottagande av donation.
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