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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 1 Dnr KFN 2021/0001 
 
 

Namnsättning Mötesplats Rosenfred 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta 
 

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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 § 2 Dnr KFN 2021/0002 
 
 

Namnsättning Mötesplats 2U 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 
 

1. återremittera ärendet till mars månads nämndsammanträde 2021. 
Ett nytt namnförslag önskas som speglar den nya, utökade 
verksamheten.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Beskrivning av ärendet 
Kyrkskolan i Tvååker byggs om till ett aktivitetshus som ska inrymma 
många olika verksamheter inom kultur- och fritidsnämndens 
ansvarsområde, dessutom ska föreningslivet ha möjlighet att nyttja 
lokalerna.  
För att tydliggöra att det är en mötesplats för många verksamheter föreslås 
att ett gemensamt namn blir Mötesplats 2U. 
 
Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 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.  
 
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.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Click here to enter text. 
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 § 3 Dnr KFN 2021/0003 
 
 

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

1. återremittera ärendet till januari månads nämndsammanträde 
2021. Ärendet behöver kompletteras med uppgifter kring 
hantering av föreningars inskickande av årsmöteshandlingar. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Beskrivning av ärendet 
Förutsättningarna för föreningar att genomföra arrangemang med mera 
har kraftigt påverkats av den rådande pandemin.  
 
Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 11 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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 § 4 Dnr KFN 2019/0160 
 
 

Fortsatt drift av Komediantens café 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta 
 

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 21. 

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

Förvaltningen informerar 
Arbetsutskottet beslutar 
 

1. Godkänna informationen och lägga den till handlingarna 
 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Förvaltningschef Katarina Sundberg informerar: 
 

1. att man hos kommunstyrelsen har en dialog med Warberg IC och 
HK Varberg om ekonomiska utmaningar. 

2. att det finns diskussioner om att eventuellt öppna upp för 
utomhusidrott inom kort för en eller flera kategorier utövare. 

3. att man har fått svar från förskole- och grundskolenämnden kring 
nyttjandegraden av hallar och anläggningar och därmed får jobba 
vidare med denna information i åtanke. 

 
Avdelningschef Mariella Sivertstrand informerar: 
 

1. att man planerar att göra en ny ”barn- och ungaplan” inom en inte för 
avlägsen framtid. 

2. om bibliotekets nuvarande förutsättningar och öppettider. 
3. att kulturskolan arbetar på hur man ska hantera gruppundervisning 

framöver under tiden pandemin finns i samhället. 
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