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Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal (C1), klockan 14.00-16.11 

Beslutande Lena Språng (C), ordförande §§ 82-91 
Jenny Bolgert, vice ordförande §§ 82-
91, ordförande § 92 
Sven Andersson (M) 
Eva Gullberg (M) 
Margit Kastberg (M) 
 

Inger Brosved (L) 
Boris Melvås (KD) 
Robin Svensson (S) 
Lars-Inge Andell (S) 
Marianne Johansson (S) 
Helen Alexborn (SD) 
Michael Fransson (C) § 92 
 

Ersättare – 
inte tjänstgörande 

Michael Fransson (C) 
Carl-Johan Bonde 
Ingela Svensson (V) 
Ewy Wilhelmsson (S) 
 

 

Övriga deltagare Martin Josander, tf. förvaltningschef 
Sebastian Larsson, nämndsekreterare 
Mari Hagborg Lorentzon, avdelningschef fritid 
Mariella Sivertstrand, avdelningschef kultur 
Erika Sjöwall, verksamhetsutvecklare §§ 82-83 
Kristina Wallin, verksamhetsutvecklare §§ 82-86 
Åsa Johnsson, verksamhetsutvecklare §§ 82-86 
Per Eriksson, verksamhetsutvecklare § 85 

Utses att justera Lars-Inge Andell (S) 

Justeringens plats 
och tid 

Kultur- och fritidsförvaltningen, Norrgatan 25, 24 juni 2021 

Sekreterare Sebastian Larsson Paragraf 82-92 

Ordförande Lena Språng (C), §§ 82-91                              Jenny Bolgert (S), § 92 

Justerande Lars-Inge Andell (S)   
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 § 82 Dnr KFN 2021/0035 

 
 

Arrangemang i samband med den 
internationella minnesdagen för förintelsens 
offer 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 

1. godkänna upplägg för framtida uppmärksammande av den 
internationella minnesdagen för Förintelsens offer  

2. äska medel om 55 tkr inför 2022´s budgetarbete för att täcka 
kostnader för förslagets upplägg 

3. ge förvaltningen uppdraget att undersöka och för nämnden redovisa 
vilka möjligheter som finns att involvera eller ta hjälp av 
berättargruppen EDUT vid Judiska församlingen i Göteborg 
respektive deras samarbetspartners vid utformande av 
arrangemanget. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Boris Melvås (KD) tillstyrker förvaltningens beslutsförslag med ett 
kompletterande tilläggsyrkande som lyder enligt följande: ”ge förvaltningen 
uppdraget att undersöka och för nämnden redovisa vilka möjligheter som 
finns att involvera eller ta hjälp av berättargruppen EDUT vid Judiska 
församlingen i Göteborg respektive deras samarbetspartners vid 
utformande av arrangemanget”. 
 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kultur- och fritidsnämnden kan besluta enligt Boris 
Melvås förslag till beslut och finner att så är fallet. 
 

Beskrivning av ärendet 
Ett ärende om att utreda förutsättningar för att genomföra en förintelsens 
minnesdag 27 januari 2020 väcktes i Kommunstyrelsen. Förslag på 
arrangemang var en kvällssammankomst i en för ändamålet lämplig lokal, 
vilken genomfördes. 2021 års minnesdag blev en digital nationell händelse.  
 
Minnesdagen högtidlighålls i många kommuner över landet varje år och har 
varit en nationell minnesdag sedan 1999. 
 
KFN har fått uppdraget att uppmärksamma minnesdag för förintelsens 
offer från och med 2022. Förslaget tillåts medför äskande om utökat 
budgetutrymme inför budget 2022. 
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Beslutsunderlag 

1. Beslutsförslag 1 juni 2021 
2. KFN § 47 20210325 – Arrangemang i samband med den 

internationella minnesdagen för förintelsens offer 
3. KS § 14 20210126 – Arrangemang i samband med den 

internationella minnesdagen för förintelsens offer 
 
Övervägande 
Varje år, 27/1, ska ett arrangemang i samband med minnesdag för 
förintelsens offer genomföras i Varberg, förslagsvis på Varbergs Teater. 
Innehållet ska vara fokuserat kring förintelsen och uppmärksammas, gärna 
med en person som har överlevt Förintelsen. Utöver detta kommer 
högtidlighållande av minnesdagen inbegripa ytterligare talare och 
konstnärliga uttryck i form av musik eller dans.  
 
Kulturhusets övriga verksamheter uppmärksammar dagen i möjligaste 
mån, exempelvis genom framtagande av lämplig litteratur, konst och 
liknande.  
Arrangemanget ska genomföras i samverkan med föreningar. Vid höstens 
första dialogmöte med föreningar kommer frågan om intresse för eventuell 
samverkan tas upp.  
 
En sammanhållande projektansvarig utses inom förvaltningen varje höst. 
Förslaget medför äskande om utökat budgetutrymme inför budget 2022. 
 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Click here to enter text. 
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 § 83 Dnr KFN 2021/0040 

 
 

Återrapportering Digitalisering av teatern 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 

1. digitalisera Varbergs Teater, under förutsättning att sökta medel 
från externa parter beviljas.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Beskrivning av ärendet 
Varbergs två etablerade filmklubbar, Varbergs filmklubb och Barnens Bio, 
har, tillsammans med Kultur-och fritidsförvaltningen, sökt medel från 
Svenska Filminstitutet för att få till stånd en digitalisering av Varbergs 
Teater. Utöver detta tillkommer en ansökan till extern finansieringspart 
lämnas in i juni månad.  
 
Beslutsunderlag 

1. Beslutsförslag 1 juni 2021 
2. KFN § 42 20210325 – Digitalisering av Varbergs teater 
3. Kalkyl 

 
Övervägande 
Kultur- och fritidsförvaltningen ser en utvecklingspotential i samarbetet 
med filmklubbarna. Gemensamma arrangemang mellan klubb och 
förvaltning innebär en större möjlighet att attrahera andra och nya 
målgrupper, såsom exempelvis ungdomar och de barnfamiljer som kanske 
inte i vanliga fall besöker kulturhuset. Dessutom kommer en digitaliserad 
teater möjliggöra fler uttryckssätt för externa parter, vilket därmed öppnar 
upp för möjligheter att utöka intäkterna. Digitalisering av teatern handlar 
självklart även om att komma ikapp den tekniska utvecklingen. 
 
En digitaliserad salong skulle öppna upp för möjligheten att bredda kultur-
och fritids verksamhetsområde, både för kommunen, föreningar och 
externa.  
Exempelvis 
Visningar av högkvalitativa konserter, filmer, föreställningar inom 
scenkonstområdet såsom dans, teater, nycirkus med mera.  
Erbjuda externa kunder möjligheten att arrangera digitala evenemang.  
Visa invigningar av filmfestivaler. 
Ta in världen på Varbergs teater via scenkonstens alla uttryck live. Flera 
stora internationella aktörer såsom Metropolitan och Cirque de Soleil 
erbjuder livesändningar som kräver digitaliserad salong. Ett redan 
upparbetat samarbete med Folkets hus och parker, som äger rätten till 
livesändning för flera sådana instanser, finns. 
Erbjuda skolbiovisningar. Detta sker primärt på dagtid och skulle inte 
krocka/konkurrera med övrig verksamhet. 
Erbjuda externa scenkonstproduktioner att kunna visa digital film, det är 
en förutsättning för vissa produktioner.  
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Föreläsningar av typen Ted Talks.  
En digitaliserad salong öppnar upp för kulturskolans och   
ungdomsenhetens verksamheter att exempelvis visa egenproducerad film. 
 
Folkets Hus och Parker är en möjlig samarbetspart vars verksamhet 
fungerar som distributör. I ett sådant samarbete förbinder man sig till ett 
visst antal föreställningar och biljettintäkter delas lika mellan arrangör och 
Folkets Hus och Parker. Folkets Hus och Parker distribuerar bland annat 
livesända operor från Metropolitan, vilka tidigare visades på Bio Capitol. 
Enligt Folkets Hus och Parker är intresset för livesända operor i Varberg 
mycket stort. Under den tid de visades på Bio Capitol var Varberg en av 
Sveriges bästa orter ur en besöksantalssynpunkt. Förutsättningar för att 
låta någon förening starta upp ett sådant samarbete utreds.  
 
Många kommuner, bland annat Karlstad kommun, där man har en 
kommunal biografsalong i sin teater, vittnar om betydelsen av att arbeta 
med exempelvis barnkultur och film samt filmskapande. Man uppger också 
att kvalitetsfilm är mycket populärt vilket är något som kommersiella 
biografer inte levererar.  
I Skövde kommun ser man den kommunala komplementbiografen som 
viktig för en kommuns attraktionskraft, då man upplever att det finns en 
risk att kommunen närmar sig begreppen lokalförvaltare och lokaluthyrare. 
Även i Skövde äger kommunen biografen och ansvarar för drift, utrustning 
och uthyrning 
 
Varbergs båda filmklubbar avsäger sig ansvaret för 
digitaliseringsutrustning, ansvaret ligger istället hos Kultur- och 
fritidsförvaltningen. Detta regleras i avtal med föreningarna.  
 
Både Varbergs filmklubb och Barnens Bio har för tillfället vardera 20 
visningar per år. För klubbarnas verksamhet är det av vikt att den digitala 
utrustningen kommer på plats, då det inom en snar framtid inte längre går 
att visa digital film på Varbergs Teater. Befintlig utrustning stödjer inte 
denna typ av filmvisning och sedan 2014 produceras inte längre filmer i det 
gamla formatet. 
  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Click here to enter text. 
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 § 84 Dnr KFN 2021/0048 

 
 

Svar på remiss – Regional handlingsplan för 
suicidprevention 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 

1. godkänna antagandet av handlingsplan för suicidprevention. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Beskrivning av ärendet 
Folkhälsomyndigheten är samordnande myndighet för suicidprevention 
och den nationella handlingsplanen för suicidprevention. Där föreslås att 
regionerna tar fram en regional handlingsplan som utgår från det nationella 
programmet för suicidprevention, och som beskriver både möjliga insatser 
och åtaganden från hälso- och sjukvård, kommuner, myndigheter och 
civilsamhälle. För att stödja och samordna kunskapsstyrning och som stöd 
för lokalt och regionalt arbete föreslås att alla regioner inrättar en regional 
samordnarfunktion. 
 
Regionstyrelsens arbetsutskott gav 191023 i uppdrag åt Regionkontoret att 
tillsammans med berörda förvaltningar, kommuner och myndigheter under 
2019-2020 ta fram en regional handlingsplan för suicidprevention.  
Framtagen plan syftar till att skapa förutsättningar för bättre samordning, 
struktur och hållbarhet över tid. För att möjliggöra detta bör en permanent 
regional samordnarfunktion inrättas. Detta ligger i linje med 
Folkhälsomyndighetens intentioner att ett långsiktigt arbete med struktur 
och samordning regionalt och lokalt är avgörande för att antalet personer 
som avlider i suicid ska minska. 
 
Intentionerna i handlingsplanen berör Varbergs kommuns verksamheter. 
 
 
Beslutsunderlag 

1. Beslutsförslag 27 maj 2021 
2. Remiss – Regional handlingsplan för suicidprevention 
3. Regional handlingsplan för suicidprevention 

 
 

Övervägande 
Handlingsplanen för suicidprevention är indelad i sex fokusområden, som 
innefattar både befolkningspreventiva insatser, insatser som riktar sig till 
specifika riskgrupper och insatser till dem som behöver det mest. 



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Kultur- och fritidsnämnden 2021-06-17 7 
   

 
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
De områden som kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden är 
områdena ”att främja det friska och minska stigma” och 
”kompetensutveckling”.  
 
”Att främja det friska och minska stigma” genom att verka för ett socialt 
hållbart samhälle innebär att arbeta för att alla ska kunna leva ett gott liv 
med god hälsa, och att sträva efter att minska skillnader i hälsa och 
livschanser. Arbetet med social hållbarhet innefattar flera kända 
riskfaktorer för suicid, såsom ojämlikhet i utbildning och ekonomiska 
möjligheter, ensamhet, diskriminering, våld och beroende. Att öka kunskap 
och minska stigma är ett sätt att motverka utanförskap och diskriminering. 
Stigmat kring psykisk ohälsa och suicid är fortfarande utbrett och leder till 
negativa konsekvenser vad gäller såväl fysisk som psykisk hälsa, samt 
ojämlikhet i livschanser. Kultur- och fritidsnämndens verksamheter har i 
uppdrag att verka främjande för människors hälsa och för jämlika 
förutsättningar och villkor. I arbetet med att främja det friska har kultur- 
och fritidsförvaltningen en viktig uppgift genom verksamheterna men också 
genom att minska stigma kring psykisk ohälsa och suicid. 
 
Inom fokusområde ”kompetensutveckling” är det viktigt att medarbetare på 
grundläggande nivå, det vill säga i vissa av kultur- och fritidsförvaltningens 
verksamheter som till exempel Aktiv fritid och kulturverksamheten, ska 
inom ramen för sitt kompetensområde och sin verksamhet kunna 
identifiera personer i risk och agera för att förhindra suicid. En 
förutsättning för det är att personalen har kännedom om den egna 
verksamhetens rutiner, samt stöd för att kunna följa dem. Olika målgrupper 
har olika behov av kompetensutveckling. Medarbetare bör därför kunna 
identifiera, stödja och hänvisa suicidnära personer till rätt instans. 
Medarbetare i akuta verksamheter behöver särskild kunskap om att möta 
personer i akut suicidal kris. 
 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Click here to enter text. 
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 § 85 Dnr  
 
 

Dataskyddsombudets rapport efter granskning - 
hanteringen av personuppgiftsincidenter 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 

1. godkänna informationen och lägga den till handlingarna. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  
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 § 86 Dnr KFN 2020/0134 

 
 

Förlängd utredningstid kommunala 
bidragsbestämmelser 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 

1. anta förslag till förlängd utredningstid för de kommunala 
bidragsbestämmelserna med föreliggande tidsplan som underlag. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Beskrivning av ärendet 

De kommunala bidragsbestämmelserna för kultur-och 
fritidsförvaltningen revideras årligen där ändringar och tillägg i 
bidragsbestämmelserna görs. Både förvaltningen och föreningarna har 
vid flera tillfällen påtalat att det lokala aktivitetsstödet (LOK-stödet) 
inte följer med den ideella sektorns utveckling. Förvaltningens årliga 
jämställdhetsbokslut visar bland annat att resursfördelningen är mer 
gynnsam för till exempel lagsporter och att de idrotter som genomförs 
individuellt på föreningars egna anläggningar missgynnas och får ta 
mindre del av de kommunala resurserna. Det finns även idrotter och 
fritidsaktiviteter som inte kan eller får ta del av bidragen utifrån de sätt 
som bidragssystemet är utformat.   

  
Ett mer moderniserat bidragssystem skulle kunna jämna ut 
fördelningen av resurser.  I februari 2019, §23, fick förvaltningen i 
uppdrag av kultur- och fritidsnämnden att göra en större utvärdering 
och revidering kring de bidrag som ges till kommunens föreningar. 
Beslutet innefattar LOK stöd, taxor och avgifter samt 
anläggningsbidrag.  
 
Syftet med utredningen är att: 
• Att ta fram tydliga och lättbegripliga bidrag som tydligt kopplar 
       mot kultur- och fritidsnämndens uppsatta mål  
• Att ha samma bidragsgrunder för både kultur- och fritidsbidragen  
• Att modernisera och anpassa bidragen till den ideella sektorns 
       utveckling  
• Att gynna en mer jämställd bidragsfördelning  
 
Utvärderingsringen har bistått förvaltningen i utrednings vad gäller att 
skapa en samlad bild av föreningsstödet i Varbergs kommun samt 
kommit med förslag på eventuella förändringar av bidrag, taxor och 
avgifter.   

 
Beslutsunderlag 

1. Beslutsförslag 28 maj 2021 
2. Tidsplan bidragsutredning 

 

Jämställdhetsbedömning 
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Jämställdhetsbedömning är ej relevant ärendet. 
 
Övervägande 
Målet med utredningen av de kommunala bidragsbestämmelserna, taxor 
och avgifter har varit att bereda ärendet för beslut av kultur- och 
fritidsnämnden i augusti 2021. De nya bidragsbestämmelserna skulle börja 
gälla från och med 1 januari 2022 med ett stegvis införande 2022 - 2024. 
Förvaltningens arbete under hösten 2020 och våren 2021 har präglats av 
att lämna in en mängd uppgifter till Utvärderingsringen inför deras 
beräkningar, dialog med politik och föreningar och täta avstämningar med 
styrgrupp och arbetsgrupp. Det fortsatta arbetet med utredningar och 
eventuella förändringar har varit avhängd rapporten med resultat och 
förslag till förändringar från Utvärderingsringen. Resultatet blev försenat 3 
veckor vilket gjorde att förvaltningen, under moget övervägande, nu ber 
kultur- och fritidsnämnden om förlängd utredningstid för de kommunala 
bidragsbestämmelserna. 
 
Motiveringen till förlängd utredningstid är: 

• Dialog med politiken kring vilja och riktning med föreningsstödet 
behövs 

• Dialog med föreningar och ungdomar behöver få ta mer tid och plats 
• Taxor och avgifter kommer troligtvis att påverkas och behöver följa 

med i processen 
• Implementering och förankring med verksamheten, föreningar och 

andra intressenter måste få ta tid innan införandet. 
• Förvaltningen vill kunna stå för ett väl genomarbetat 

beslutsunderlag till politiken 
 
Förlaget är att kultur- och fritidsnämnden fattar beslut om de nya 
kommunala bidragsbestämmelserna, taxor och avgifter i mars 2022. KF 
fattar beslut i juni och förvaltningen förankrar och implementerar 
förändringarna med verksamhet och föreningar under hösten 2022. De 
kommunala bidragsbestämmelserna träder sedan i kraft från och med 1 
januari 2023 med ett stegvis införande 2023 - 2024. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Click here to enter text. 
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 § 87 Dnr KFN 2020/0170 

 
 

Reviderad förstudiekostnad och utökad tidsram 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 

1. hemställa hos servicenämnden att uppdra åt sin fastighetsavdelning 
att genomföra en förstudie för Veddige simhall för att bibehålla bad- 
och simverksamhet med alternativ för både ett kort och långt 
tidsperspektiv 

2. förstudierapporten ska vara färdigställd senast 2021-12-31 
3. avsätta ytterligare 200 000 kr ur nämndens resultatreserv som 

finansiering för beräknad förstudiekostnad 
4. förlänga svarstiden för grundutredningen om Veddige simhall till 

2022-02-28 för redovisning i nämnden mars 2022. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Beskrivning av ärendet 
Förvaltningen fick, i samband med uppdraget att genomföra en 
tjänstekoncessionsupphandling för extern drift av kommunens 
simanläggningar, uppdraget att utföra en behovsanalys av Veddige simhall 
där följande ska ingå: uppskattad kostnad för renovering och fortsatt drift, 
undersökning av eventuellt andra användningsområden för fastigheten 
med utgångspunkt och behov av lokaler/anläggningar som kan finnas i det 
lokala och kommunala perspektivet. Förvaltningen uppdras att tänka brett 
kring nya användningsområden utifrån ett framtidsperspektiv för en 
växande kommun. 
En utredning har gjorts som redovisats till nämnden i december 2020. 
Utredningen visar framtida behov av markområdet vid Vidhögeskolan för 
kommunala behov. Efter denna redovisning beslutade nämnden att ge 
förvaltningen förlängd svarstid till efter det att resultatet av en fysisk 
undersökning av simhallen i Veddige är gjord, dock senast december 
månads sammanträde 2021. Det innebär konkret att en förstudie behöver 
göras för Veddige simhall och de lokaler som kopplar mot simverksamheten 
som bassängrum, byggnadens beskaffenhet, omklädning och duschar samt 
eventuella behov för den tekniska utrustningen med alternativ för både ett 
kort och långt tidsperspektiv. I det förra beslut som låg till grund för 
hemställan till servicenämnden för att uppdra åt förvaltningen att 
genomföra förstudie fanns en beräknad kostnad för förstudie på 100 000 
kronor och en genomförandetid på 1 - 2 månader. När kultur- och 
fritidsnämnden beslutade om att även utreda ett alternativ för åtgärder och 
kostnader med ett längre perspektiv än 10 år krävs mer utredningar och tid 
för serviceförvaltningen. 
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Beslutsunderlag 
1. Beslutsförslag 3 juni 2021 
2. Kultur- och fritidsnämnden 2020-12-17 § 179  
3. Servicenämnden 2021-05-31 § 40 

 
Övervägande 
I den utredning som gjorts för Veddige simhall identifieras behov av att 
genomföra en ordentlig förstudie där bl.a provtagning sker av betongen 
kring bassängen samt genomgång av tidigare identifierat underhållsbehov 
av omkringliggande ytor i simhallen. I och med nämndens beslut om att 
även utreda ett längre tidsperspektiv på åtgärder och kostnader för 
simhallens funktioner behöver serviceförvaltningen ges utökad 
förstudieram och mer tid för att kunna genomföra en väl grundad 
förstudierapport som kan ligga till grund för ett ställningstagande. Det 
påverkar dels ökad avsättning från resultatreserven men även en förlängd 
svarstid på den utredning som förvaltningen gör kring behov av Veddige 
simhall. Svarstiden föreslås sättas till 2022-02-28 för redovisning i nämnd 
under mars 2022. Innan en kostnadsberäkning gjorts för renovering av 
Veddige simhall är gjord kan inte beslut fattas om vidare finansiering eller 
inriktning för verksamheten. 
 
 

Jämställdhetsbedömning 
Ingen jämställdhetsbedömning är aktuell i ärendet. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Servicenämnden 
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 § 88 Dnr  
 
 

Information om sommaren i verksamheterna på 
Kultur och Fritid 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 

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

Förvaltningen informerar 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 

1. godkänna informationen och lägga den till handlingarna. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 
Avdelningschef Mariella Sivertstrand informerar: 
 

1. att man har fått in resultatet av en enkät rörande omorganisationen 
och att den visar att omorganisationen har påverkat medarbetarna 
på olika sätt och i olika grad. 

 
Avdelningschef Mari Hagborg Lorentzon informerar: 
 

1. hur man tänker sig gällande invigningen av ”Pingvinen” som 
planeras att ske den 4 september 2021. 

2. Kring hur man hanterat föreningen ”Växtkrafts” bidragsansökan 
(stimulansbidrag kring en hållbar utveckling). 
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 § 90 Dnr  
 
 

Delegeringsärenden 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 

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

1. Ordförandebeslut – hantering av pandemi från 2021-06-01. 
2. Särskilt verksamhetsbidrag – Skultagårdens ryttarförenings 

ansökan avslås. 
3. Ansökan om projektstöd till kulturarrangemang – Opera Warberg 

beviljas ett bidrag på 25.000 kr för sitt projekt ”Sommarkonsert 
med Opera Warberg”. 

4. Ansökan om projektstöd till kulturarrangemang – Richard Fredborg 
beviljas ett bidrag på 20.000 kr för projektet ”Cuts”. 

5. Ansökan om projektstöd till kulturarrangemang – Björn Johanssons 
ansökan avslås. 

6. Ansökan om projektstöd till kulturarrangemang – Sibbarp-Dagsås 
hembygdsförening beviljas ett bidrag på 5.200 kr för sitt projekt 
”Midsommarmusik”. 

7. Ansökan om projektbidrag till ungdomsverksamhet – Sean Kevin 
Patrik Olanya beviljas ett bidrag på 35.000 kr för sitt projekt 
”Levande afrokultur”. 
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 § 91 Dnr  
 
 

Rapporter 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 

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

1. KF § 64/2021 – Delegering till kommunstyrelsen att fatta beslut 
med anledning av pandemilagen och dess följdförordningar. 

2. KF § 66/2021 – Svar på motion om att uppdatera Riktlinjer för 
konstnärlig utsmyckning. 

3. KS § 108/2021 – Uppföljning Intern kontroll 2020 
4. KS § 119/2021 – Namnförslag på ny gata i centrala Varberg – 

Gamlebygatan. 
5. KSPU § 33/2021 – Riktlinje för tjänstledighet utöver lag och avtal. 
6. UAN § 28/2021 – Arbetsplan gällande friskvård- och 

aktivitetsgrupper – remissvar till kultur- och fritidsnämnden. 
7. SVN § 33/2021 – Anpassning – omklädningsrum Varberg Energi 

Arena. 
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 § 92 Dnr KFN 2021/0063 

 
 

Svar på remiss - Markarrende utveckling 
fotbollsplan 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 

1. tillstyrka föreslagen arrendeupplåtelse med Träslövsläge 
Idrottsförening för del av fastigheten Tvååkers-Ås 3:20 

2. paragrafen justeras omedelbart. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Beskrivning av ärendet 
Träslövsläge Idrottsförening har inkommit med önskemål om att få 
arrendera gräsplan, samt mark för att ny konstgräsplan och kioskbyggnad 
inom fastigheten Tvååkers-Ås 3:20. De berörda ytorna är enligt detaljplan 
avsedda för idrottsändamål.  
Samhällsutvecklingskontoret har upprättat förslag till arrendekontrakt med 
en avtalsperiod som sträcker över 10 år. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen har varit med i den dialog som förts med 
föreningen Träslövsläge Idrottsförening och mark- och 
exploateringsavdelningen för att se på möjligheten att låta föreningen med 
bidrag från Sparbankstiftelsen bygga ny konstgräsplan och kioskbyggnad.  
 
Beslutsunderlag 

1. Beslutsförslag 1 juni 2021 
2. Remiss arrendeupplåtelse för Träslövsläge IF från 

Samhällsutvecklingskontoret 
3. Ansökan från Träslövsläge IF 

 
Övervägande 
Träslövsläge Idrottsförening är en förening som grundades 1928 och som 
upplevs välskött. 
                         
Föreningen har verksamhet inom såväl fotboll som innebandy. 
Föreningen har 2021 totalt 534 medlemmar varav 387 är i 
bidragsberättigad ålder 7-25 år där fördelningen är 243 pojkar och 144 
flickor. 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Leif Andersson, 

samhällsutvecklingskontoret 
Kommunstyrelsen 
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