Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2018-12-19

1-25

Plats och tid

Stadshus B, B1, kl. 14.25-17.50

Beslutande

Christofer Bergenblock (C), ordf.
Sven Andersson (M)
Kaarina Andersson (M)
Michael Fransson (C) 15.25-16.20,
§§ 158–164
Inger Brosved (L)
Pierre Ringborg (-)
Lars Ingvar Lindblom (M) 16.2017.50, §§ 165–173
Paul Willner (KD)

Ersättare –
inte tjänstgörande

Lars-Ingvar Lindblom (M)15.25 16.20, §§ 158–164
Robin Svensson (S)§§ 158–170,
§ 172–173
Marcos Monge Lopez

Övriga deltagare

Katarina Sundberg, förvaltningschef, §§ 158–170, § 172–173
Mari Hagborg Lorentzon, avdelningschef fritid
Jari Kajanne, avdelningschef ungdom
Ingemar Arnesson, avdelningschef kultur
Camilla Påhlsson, konstnärlig ledare
Sofie Brinkmo, enhetschef/utvecklare kultur
Lisa Pedersen, ungdomsutvecklare
Angelina Sahlgren Söder, ungdomsutvecklare

Utses att justera

Sven Andersson (M)

Justeringens plats
och tid

Kultur- och fritidsförvaltningen onsdagen den 3 januari 2019.

Sekreterare

Gunilla Sandkvist

Ordförande

Christofer Bergenblock (C)

Justerande

Sven Andersson (M)

Linda Berggren (S)
Roland Ryberg (S)
Viveca Haugness (S)
Göran Stark (S)

Paragraf

158–173

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 158

Sammanträdesprotokoll
2018-12-19

2

Dnr

Förvaltningen informerar
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Katarina Sundberg, förvaltningschef, informerar:
- Jämställdhetskonferensen som genomfördes den 28 november var
uppskattad.
- Förvaltningen arbetar med LUPP-enkäten inför 2019.
2. Mari Hagborg Lorentzon, avdelningschef fritid, informerar:
- ”Första spadtaget” för ny bad– och simanläggning har genomförts.
- Aktiv senior - Intresset för att vara julvärd på Ljuspunkten var stort
och ledde till att öppettiderna under jul- och nyårshelgerna kunde
utökas.
- Rekrytering av koordinator till Aktiv senior är avslutad.
- Varbergs kommer att vara värd för friidrottstävlingen ”Folksam Grand
Prix” 2019 genom Varbergs GIF Friidrott Förvaltningen kommer att
ställa upp med den hjälp som är möjlig.
3. Ingemar Arnesson, avdelningschef kultur, informerar:
- Kulturavdelningen är delaktig i ett samarbete med Region Halland
som går ut på att synliggöra Halland som attraktiv konstregion.
4. Jari Kajanne, avdelningschef ungdom, informerar:
- Rekrytering av ytterligare enhetschef till kulturskolan är avslutad.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

Information från Centralgruppen ungdomsverksamhet
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ungdomsutvecklare Angelina Sahlgren Söder och Lisa Pedersen informerar
nämnden om Centralens nuläge, framtid och visioner.
Centralen arbetar aktivt med ungdomsråd där ungdomar sitter med och
påverkar innehållet i verksamheten. Under 2108 har antalet besökande och
producerande ungdomar ökat.
Under 2019 kommer fokus vara att matcha verksamheter, säkerställa
kvalité, öka tematiseringar av verksamheter samt genomföra aktiv
marknadsföring.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2018/0028

Barnfestival – redovisning
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. godkänna förvaltningens redovisning av hur anslagna medel ur
resultatreserven använts för genomförandet av barnfestivalen i den 6 - 9
september 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Hösten 2017 påbörjades planering för att genomföra en barnfestival 2018.
Idén hade växt fram inom kulturavdelningen redan 2015 då det anordnades
en utbildning för personal om barnkonventionen. För att skapa innehållet i
barnfestivalen genomfördes ett dialogarbete med 300 barn i åldern 0 – 12
år under hösten 2017 med barnrättsstrateg Åsa Ekman. Inför
genomförandet definierades behov av att stärka projektet ekonomiskt i en
ansökan om medel ur nämndens resultatreserv i början av 2018.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2018-02-28, Kfn § 29, att fördela 270
tkr ur resultatreserven till kulturavdelningen för genomförande av
barnfestivalen den 6–9 september 2018. Medlen var avsedda att täcka
kostnader för en extern projektledare, aktiviteter, teknik och lokalbehov
samt marknadsföring. I beslutet framgår också att en uppföljning skulle
göras vid nämndens sammanträde i december 2018.

Beslutsunderlag
KFN 2018/0028–2, Slutrapport Barnfestivalen 2018.
Nämndens protokoll 2018-02-28, § 29.

Jämställdhetsbedömning
Inför programläggningen var barn på skolor och förskolor frivilligt
delaktiga och det innebar något fler flickor som bidrog med sina idéer.
Under själva festivalen är bedömningen att barn och vuxna från flera olika
könsidentiteter deltagit i programpunkterna. Denna bedömning görs
utifrån en subjektiv analys men har inget belägg då besökarna inte
tillfrågades om könsidentitet.
I programmet fanns flera olika programpunkter som inte var riktade till
något specifikt kön eller könsidentitet. Då en stor del av arrangemangen
genomfördes inom förskola och skola är analysen att festivalen kan ses som
jämställd utifrån deltagande.

Övervägande
Kultur- och fritidsnämnden bedömer att barnfestivalen skapade ett
bestående intryck och fick stort genomslag i hela Varbergs kommun. I
utvärderingen har det särskilt utryckts nöjdhet med att det var barnens
egna önskningar som genomfördes och att dessa önskemål tillvaratagits på
Justerandes signatur
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ett sätt som resulterade i en mångfacetterad spridning av aktiviteter för
hela kommunen med högt deltagande som följd.
Den budget som definierades i ansökan för medel ur resultatreserven har
använts på det sätt som avsetts. Viss omfördelning har skett, till exempel
fanns utrymme för projektledare men tjänstgöringsgraden fick läggas något
högre än planerat då processen krävde det. Posten för marknadsföring
krävde också mer medel än beräknat då insatser behövde öka bland annat
för programspridning. Omfördelning inom budget kunde dock ske då
exempelvis kostnader för teknik och lokaler helt kunde tas bort då dessa
behov inte uppstod, samt då uppföljning och utvärdering kunde göras på ett
mindre kostnadskrävande sätt. Detta gav också utrymme för fler aktiviteter
för barnen inom ramen för avsatta medel.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2018/0048

Månadsrapport november
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. lägga månadsrapport för november 2018 till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens budget uppgår till 150 645 tkr och därmed har
ingen budgetförändring skett under november månad.
Nämndens preliminära driftutfall uppgår till 133 505 tkr av budgeterade
150 645 tkr. Det innebär att 89 procent av budgeten är förbrukad. Det är tre
procentenheter under den generella riktpunkten som uppgår till 92 procent
och två procentenheter under förra årets förbrukning som då låg på 91
procent.
Intäkterna (103 procent) ligger, likt tidigare månader, högt i förhållande till
förra året vilket beror på att nämnden fått in ett flertal bidrag från diverse
myndigheter som man ej kände till vid årets början. Vissa av bidragen ska
periodiseras till 2019. Andra faktorer som bidrar till de ökade intäkterna är
en tidigareläggning av fakturering till Kungsbacka kommun avseende
Sjöaremossen samt en fin sommar på Simstadion. Nämnden kommer få in
betydligt mer intäkter än vad som budgeterats. Prognosen är ett överskott
på 2 500 tkr - 3 000 tkr.
Bidragskostnaderna (81 procent) ligger, likt tidigare år, betydligt lägre än
den generella riktpunkten. En stor utbetalning av bidragsmedel genomförs
under december. Prognosen är att ett mindre överskott kommer att inträffa.
Lokalhyra och städ uppgår till 90 procent. Prognosen är att ett mindre
överskott på 200–300 tkr kommer att inträffa.
Personalkostnaderna uppgår till 90 procent och under november månad
har löneökningarna för kulturskolans personal blivit utbetald. Prognosen är
att ett överskott på 600–800 tkr kommer att inträffa.
Övriga utgifter ligger på 96 procent och kommer överskrida budgeten med
tanke på att nämnden tagit i anspråk 445 tkr ur resultatreserven för
specifika satsningar samt att det finns ett direkt samband mellan de ökade
intäkterna och de övriga utgifterna.
Kapitalkostnaderna (92 procent) följer plan och kommer hamna kring
budget.
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Beslutsunderlag
Månadsrapport november 2019.

Övervägande
Förvaltningens bedömning är att inga anmärkningsvärda avvikelser
kommer att inträffa utifrån lagd budget. Därmed är prognosen att nämnden
gör ett underskott på 445 tkr eftersom nämnden beslutat att ta i anspråk
445 tkr ur resultatreserven.
För investeringsbudgeten beräknas ett överskott på 740 tkr inträffa.
Anledningen är att inventarierna till Lindvallen och Ankarvallens
omklädningsrum inte beräknas användas fullt ut.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 162

Sammanträdesprotokoll
2018-12-19

8

Dnr KFN 2018/0113

Uppräkning bidrag 2019
Beslut
Kultur-och fritidsnämnden beslutar
1. att bidragen för 2019 räknas upp med 2,3 procent och fördelas i enlighet
med förvaltningens förslag.
2. ge förvaltningen i uppdrag att inför nämndens sammanträde i april
2019 redovisa användningen av de 4 500 tkr som fördelats ut till
ridsporten i extra investeringsstöd 2016–2018 samt utvärdera resultatet
av satsningen och den totala utvecklingen av ridsportens anläggningar
under perioden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
I 2019 års budget har kultur- och fritidsnämnden fått täckning för
prisökning på övrig förbrukning enligt prisindex kommunal verksamhet
(PKV). Det motsvarar en uppräkning om totalt 2,3 procent för kultur- och
fritidsnämnden. Utifrån ovan beskrivna förutsättningar räknas därmed
bidragsbudgeten upp med totalt 346 tkr, fördelat på 260 tkr till
fritidsavdelningen, 80 tkr till kulturavdelningen samt 6 tkr till
ungdomsavdelningen.
Övriga förändringar:
Det treåriga investeringsbidraget på 1 000 tkr per år till ridsporten, som
erhölls i samband budgeten 2016, försvinner ur budgeten inför 2019.
Ett startbidrag är nytt från 2019 och läggs in under potten för särskilt
verksamhetsbidrag/vänortsutbyte.
Enligt bidragsreglerna har Folkets Hus i Varberg erhållit 100 procent av
sina fasta kostnader i bidrag istället för 50 procent som har gällt för övriga
samlingslokaler/bygdegårdar. Beslutet togs av Kfn 2004-09-08 då övriga
samlingslokalers lån (utom Folkets Hus i Varberg) inlöstes av kommunen.
Nu är lånet amorterat och Folkets Hus i Varberg omfattas från och med
2019 av samma regler som övriga samlingslokaler/bygdegårdar.
160 tkr återstår av driftsbidraget till samlingslokaler för 2018 efter att
samtliga utbetalningar är gjorda. För 2019 uppskattas att cirka 200 tkr
mindre kommer att utbetalas till Folkets Hus i Varberg på grund av att
föreningen omfattas av samma regler som övriga, som är 50 procent i
bidrag för fasta kostnader.
Från och med 2019 kommer ersättning för lokalyta (som tidigare varit 25
kr) att bli en rörlig summa. Detta för att säkerställa att inte budgeten
övertrasseras men också att det inte heller blir medel över.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 163

Sammanträdesprotokoll
2018-12-19

9

Dnr KFN 2018/0200

Budget och verksamhetsplan 2019 samt
långtidsplan 2020–2023
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. godkänna upprättad verksamhetsplan och
internbudget för verksamhetsåret 2019 samt långtidsplan 2020 – 2023
2. hänskjuta beslut om målvärden för indikatorerna till nämndens
sammanträde i februari 2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun arbetar sedan 2012 med en styrmodell där styrningen
utgår ifrån visionen ”Västkustens kreativa mittpunkt”. Kommunfullmäktige
fastställer ett mål- och inriktningsdokument med kommunens
övergripande mål på tre till fyra års sikt, som revideras årligen. Nya mål för
perioden 2016 - 2019 har antagits av fullmäktige 2015-05-19, § 81.
Kommunfullmäktige fastställer också årligen en övergripande
resursfördelning, rambudget, till nämnderna med treårsperspektiv.
Enligt reviderade anvisningar från kommunstyrelsen ska nämnderna i
december varje år fatta beslut om verksamhetsplan som ska innehålla
budget samt nämndmål och indikatorer utifrån de politiska målen.
Förvaltningen har upprättat en verksamhetsplan som också innehåller en
övergripande beskrivning av ramarna för verksamheten.
Den 13 november 2018 beslutade kommunfullmäktige om kommunens
budget för 2019 samt långtidsbudget 2020 - 2023. Av kommunens totala
budgetram så erhåller kultur- och fritidsnämnden ett kommunbidrag
motsvarande 149 878 tkr.

Beslutsunderlag
Budget och verksamhetsplan 2019 och långtidsplan 2020 – 2023.

Jämställdhetsbedömning
Nämnden har antagit ett eget mål om jämställdhet. Kopplat till detta mål
kommer handlingsplaner tas fram som syftar till att nå målet.
Jämställdhetsaspekten ingår i övrigt som en integrerad del i
verksamhetsplanering. En analys av hur jämställdhetsarbetet ligger till
sammanställs i mars månad i jämställdhetsbokslutet.
Justerandes signatur
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Övervägande
Nämnden har sammanställt en verksamhetsplan enligt anvisningar,
innehållande politiska mål och budget. Verksamhetsplanen behöver följas
upp med aktivitetsplaner för genomförandet av de politiska målen, efter
nämndens beslut.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

Kultur- och fritidsnämndens investeringar
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Mia Svedjeblad, lokalstrateg informerar:
1. Ny bad- och simanläggning – presentation av tidplan och genomgång av
planskisser. Anläggningen beräknas vara klar till sommaren 2021.
2. Konstgräsplan Centrum – Läktaren ännu inte klar. Invigning planeras
till början av 2019. Inga avvikelser från budget.
3. Kungsäters bibliotek – Reviderat bygglov inlämnat och hyresavtal är
framtaget. Beräknad invigning under kvartal ett 2019. Ingen avvikelse
från budget och tidsplan.
4. Omklädningsbyggnad Sjöaremossen – Projektering pågår.
Granskningshandlingar klara. Presentation av tidplan. Entreprenad ut
på annons i januari 2019. Ingen avvikelse från budget och tidsplan.
5. Konstgräsplan Väröbacka – Konstgräsplan och fyra ytterligare
omklädningsrum planeras. Inväntar beslut från kommunstyrelsen om
start av förstudie.
6. Kyrkskolan Tvååker – Beslut om start av förstudie beräknas tas i
kommunstyrelsen i januari 2019.
7. Skatepark Varberg – Avvaktar kommunstyrelsens beslut om förstudie.
8. Presentation av behovsanalyser för framtida planerade investeringar.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2018/0033

Förslag till nyckeltal 2019
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. fastställa förvaltningens förslag till nyckeltal och att dessa skall
tillämpas från och med januari 2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
I samband med slutredovisningen av interkontrollpunkterna för 2017
konstaterades det att ett fortsatt arbete krävs för att minimera antalet
nyckeltal utifrån nyttan i verksamheten och om de är kvalitetssäkrade.
Nyckeltalen ska beskriva basverksamheten på ett bra sätt. En kartläggning av
förvaltningens alla nyckeltal har genomförts utifrån om respektive nyckeltal är
kvalitetssäkrat eller ej. Granskningen visar att av dessa 27 nyckeltal är 19
kvalitetssäkrade vilket motsvarar 70 procent. Förändringar och förbättringar
behöver genomföras för att kvalitetssäkringen ska närma sig 100 procent. I en
process med avdelningscheferna har förslag på 12 stycken relevanta och
kvalitetssäkrade nyckeltal tagits fram. Målet är att de ska gälla från och med
januari 2019 och följas upp i samband med tertial-, delår- och
helårsrapportering.
Förslagna nyckeltal inför 2019 är:
- Antal besökare bad- och simanläggningar
- Antal besökare ishallar och isbanor
- Nyttjandegrad anläggningar
- Antal bidragsberättigade föreningar
- Antal medlemmar i föreningar 7–25 år
- Antal besökare Komedianten
- Antal besök konsthallar
- Antal arrangemang för barn och unga 0–19 år
- Antal arrangemang för vuxna
- Antal utlån på biblioteken
- Antal besökare ungdomsgårdar
- Antal producerande ungdomar
- Antal elever kulturskolan
- Antal sökande kulturskolan

Beslutsunderlag
Justerandes signatur

Förslag nya nyckeltal 2019
Tidigare års nyckeltal
Utdragsbestyrkande
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Jämställdhetsbedömning
Att föra statistik över hur fördelningen ser ut mellan kvinnor/flickor och
pojkar/män som tar del av den verksamhet och de resurser som kultur- och
fritidsnämnden erbjuder är en viktig fråga. Statistiken ger en bild av hur
resurser fördelas mellan könen och synliggör eventuella snedfördelningar i
resursfördelning. Åtgärder kan sättas in där det finns skillnader i hur
inkluderande verksamhet för båda könen utformas. Det är av största vikt
att statistiken som ligger till grund för beräkningar av kön är
kvalitetssäkrad för att en korrekt analys skall kunna göras.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2018/0095

Tillämpningsanvisningar för föreningsdrift av
anläggningar
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. uppdra åt förvaltningen att inför nämndens sammanträde i januari
2019 ta fram tillämpningsanvisningar till upphandling av
idrottsanläggningsskötsel enligt LOU:s regler.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har sedan 1980-talet upprättat drift- och
skötselavtal med föreningar verksamma vid anläggningar ägda av Varbergs
kommun. Dessa avtal är utformade på ett sådant sätt att ersättning betalas
till föreningen för de arbetsinsatser som enligt avtalet tydliggörs.
Arbetsinsatserna kan bestå av bevattning och linjering av fotbollsplaner,
städning av omklädningsrum samt upplåsning och låsning av utrymmen i
samband med uthyrning. Avtalen reglerar vilka insatser som föreningen
sköter och vilka insatser som sker genom kommunalt anställd personal.
Inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde finns 11 avtal med
föreningar som påverkas av denna information. Skötsel- och driftsavtal
mellan kommuner och verksamma föreningar är mycket vanligt i stora
delar av landet.
I ett möte mellan förvaltningens avtalshandläggare, upphandlingschefen
samt kommunjurist meddelades att nuvarande avtal som kultur- och
fritidsnämnden har tecknat strider mot Lagen om offentlig upphandling
(LOU). Anledningen till att de strider mot lagen är att de:
• Reglerar affärsförhållanden som innebär att kommunen köper in
tjänster
• Är sett till värdet under en fyraårsperiod så omfattande att
tröskelvärden för LOU uppnås
På grund av ovanstående måste skötseln upphandlas. LOU är en tvingande
lagstiftning vilket innebär att om avtal fortsatt skrivs som tidigare
betecknas det som lagbrott.

Jämställdhetsbedömning
Jämställdhetsbedömning är inte aktuellt i ärendet.
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Övervägande
Kommunjuristen och upphandlingsenheten ser två alternativ som är
juridiskt möjliga för att fortsättningsvis möjliggöra för föreningar att utföra
skötsel av kommunala anläggningar:
Upphandling
Det är fullt möjligt att behålla avtalen i sin nuvarande avtalsform om
skötseln upphandlas. Kultur- och fritidsnämnden kan ha fast pris och göra
en kvalitetsupphandling vilket i praktiken innebär att de som lämnar anbud
får rätta sig efter priset per timme, totalkostnad och avtalsvillkoren i övrigt.
Detta innebär att föreningar har rätt att lämna anbud på anläggningars
skötsel enligt omfattning i förfrågningsunderlaget. Upphandlingsenheten är
behjälplig med utbildning i upphandlingsverktyget Tendsign till de
föreningar som berörs och som vill lämna anbud. Upphandling kan ske i en
process där avtal skrivs för varje anläggning.
Bidrag
Föreningarna får bidrag för att sköta respektive anläggning som idag.
Någon avtalssituation uppstår inte. Därmed är LOU:s regler inte
tillämpliga. Krav får ej ställas utöver förutsättningar som anges i
bidragsregler. Viktigt är att avtal inte på något sätt ingås om man väljer
bidragsalternativet. Detta innebär att krav ej kan ställas om vad som ska
utföras och på vilket sätt.
Kommunjuristen tydliggör ytterligare ovanstående genom följande
förklaring.
”I princip gäller att en tjänst ska upphandlas om leverantören
(idrottsföreningen) erhåller ersättning för ett utfört uppdrag. Om en
verksamhet däremot erhåller ekonomiska bidrag från kommunen,
utan att kommunen lämnat något uppdrag, finns inte någon
skyldighet att tillämpa upphandlingsreglerna. Upphandlingsreglerna
ska alltså tillämpas där det finns en skyldighet för föreningen att
tillhandahålla en tjänst mot ersättning. Det kan alltså annorlunda
uttryckt bara vara fråga om ett bidrag om ersättningen utgår utan att
kommunen ställer krav på tjänsten”
Av de ovanstående två alternativen; upphandling eller bidrag förordar
förvaltningen upphandlingsalternativet. Bidragsutbetalning utan krav på
vad, hur, när och i vilken omfattning skötsel ska utföras av föreningen
innebär att kvaliteten på skötsel av kommunala anläggningar är svår att
säkerställa samt även att det strider mot kommunallagen och
likställighetsprincipen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2018/0168

Ansökan om investeringsbidrag till
samlingslokaler (Boverket) - Videbergs
Bygdegårsförening
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. föreslå kommunfullmäktige att bevilja Videbergs Bygdegårdsförening
44 768 kr (30 procent) för fönsterbyte under förutsättning att Boverket
beviljar sin andel motsvarande 74 613 kr (50 procent).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Videbergs Bygdegårdsförening ansöker om bidrag hos Boverket för
fönsterbyte och därtill hörande för-, under- och efterarbeten i
Videbergslokalen till en total kostnad om 149 225 kr, inklusive moms.

Beslutsunderlag
Inkommen ansökan från Videbergs Bygdegårdsförening.

Övervägande
Vid större investeringar i form av ombyggnad, restaurering och nybyggnad
ger staten genom Boverket bidrag. Staten står för 50 procent av kostnaden,
kommunen för 30 procent och föreningen för återstående 20 procent.
Föreningen bör sträva efter att själv i möjligaste mån finansiera de 20
procent av kostnaderna genom ideellt arbete och prioritering av egna
befintliga medel.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2018/0082

Granskningsyttrande över förslag till detaljplan
för Almeberg 15
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. tillstyrka förslag till detaljplan för Almeberg 15.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Detaljplanens syfte är att möjliggöra ett flerbostadshus med en byggnadsyta
på cirka 350 kvadratmeter innehållandes cirka 11 lägenheter. Utöver
bostadshuset planeras markparkeringar, förråd och miljöhus. Den
befintliga villan inom planområdet planeras att rivas.
Planförslaget möjliggör ett flerbostadshus i tre våningar plus en inredd vind
alternativt ett från fasaden indraget övre plan. Under byggnaden anläggs ett
garage med plats för boendeparkeringar. Huset placeras med långsidan mot
Mellangatan och gaveln mot Bryggaregatan, något indragen från
fastighetsgräns.
Planområdet ligger inte inom riksintresse för kulturmiljö och finns inte
upptaget i bebyggelseinventering eller Stadens karaktärer - kulturmiljöer i
stadsområdet.
Bestämmelserna i planförslaget har efter samrådsrundan ändrats så att
nockhöjden sänks till från 39 meter till 35 meter (över havet). Dessutom
har maximal byggnadsyta och avstånd till tomtgräns lagts till i
bestämmelserna.

Beslutsunderlag
Plan- och genomförandebeskrivning: Detaljplan för Almeberg 15.
Granskningshandling upprättad 2018-04-26, reviderad 2018-10-25.
Varbergs kommun.
Samrådssammanställning för detaljplan för Almeberg 15. 2018-05-24,
Varbergs kommun.

Jämställdhetsbedömning
Jämställdhetsbedömning är gjord i samband med samrådsrundan och inget
nytt finns att tillägga.

Övervägande
I samrådsrundan påpekade nämnden att den föreslagna byggnationen är
relativt massiv, trots att man försökt ge ett nättare intryck genom bland
annat en indragen fjärde våning. Detta har noterats av
Stadsbyggnadskontoret inför genomförandet. Då övriga justeringar av
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planförslaget inte medfört några förändringar som berör nämndens tidigare
överväganden negativt bedöms en förändring av nämndens beslut inte
nödvändig.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2018/0198

Begäran om yttrande - Nytt kvartersnamn på
Getakärr 2:21 och 4:1
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. godkänna föreliggande namnförslag, det vill säga Dalsland 1, som nytt
kvartersnamn på Getakärr 2:21 och 4:1.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Med anledning av nybildad fastighet på Getakärr 2:21 och 4:1 har
stadsbyggnadskontoret beslutat att fortsätta med landskapsnamn som i
befintliga kvarter och förslår namnge det nya kvarteret till Dalsland 1.
Hembygdsföreningen Gamla Varberg har tittat på ärendet och kommit fram
till att det inte finns några bra alternativ till att fortsätta i samma anda som
Håsten.

Beslutsunderlag
Begäran om yttrande, Dnr SBK 2018/1781.

Jämställdhetsbedömning
Jämställdhetsbedömning är inte aktuell i ärendet.

Övervägande
Kultur- och fritidsnämnden har inget att invända mot namnförslag på nytt
kvartersnamn på Getakärr 2:21 och 4:1.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2018/0156

Begäran om yttrande - motion från Linnea
Sandahl (MP) om att ge alla en möjlighet till en
aktiv fritid
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1.

avstyrka motionen från Linnea Sandahl (MP) om att ge alla en
möjlighet till en aktiv fritid utifrån att motionärens förslag inte
bedöms vara det mest effektiva sättet att tillgängliggöra
fritidsutrustning till allmänheten.
2. ge förvaltningen i uppdrag att i samverkan med föreningar och
civilsamhället utreda en ”Varbergsmodell” för hur utlåning av
utrustning skulle kunna anordnas i anslutning till anläggningarna.
3. utredningen skall vara klar inför nämndens sammanträde i oktober
2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Linda Berggren (S) yrkar på följande tilläggsförslag:
Ge förvaltningen i uppdrag att i samverkan med föreningar och
civilsamhället utreda en ”Varbergsmodell” för hur utlåning av utrustning
skulle kunna anordnas i anslutning till anläggningarna och att utredningen
skall vara klar inför nämndens sammanträde i oktober 2019.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut dels arbetsutskottets
förslag och Linda Berggrens (S) tilläggsförslag.
Ordförande ställer frågan om nämnden kan anta arbetsutskottets förslag
med Linda Berggrens (S) tilläggsförslag och finner att så sker.

Beskrivning av ärendet
Motion om att inrätta en fritidsbank i Varberg är inkommen till
kommunfullmäktige 2018-08-30.
Fritidsbanken är ett koncept för att organisera gratis utlåning av sport- och
fritidsartiklar. Utrustningen, som är begagnad, skänks av privatpersoner,
företag och organisationer. Fritidsbanken fungerar likt ett bibliotek.
Motionären framhåller önskemål om att införa en fritidsbank där möjlighet
ges att låna material till olika sorters sporter och fritidsaktiviteter.
Justerandes signatur
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Beslutsunderlag
DNR KS 2018-0472-1 Motion från Linnea Sandahl (MP) om att ge alla en
möjlighet till en aktiv fritid

Övervägande
”Alla barn och ungdomar ska, oavsett bakgrund och förutsättningar ha
tillträde till fritidsaktiviteter” är ett av ledorden i den kultur- och
fritidspolitiska strategin ”I Varberg får alla växa”. Förvaltningen har tittat
på förutsättningar för och resultat av arbetet med fritidsbanken i några
andra kommuner. Resultatet av det är slutsatsen att fritidsbanken tycks
fungera bäst i områden med socioekonomisk utsatthet. Hälsan i Varberg är
överlag mycket god men ojämlikt fördelad, dock inte samlad i geografiska
områden. Då Varberg är en landsbygdskommun kan även långa avstånd
försvåra möjligheten att nyttja en fritidsbank optimalt.
Utifrån detta har bedömningen gjorts att erbjuda tillgång till sport- och
fritidsartiklar gratis eller till uthyrning där aktiviteterna utövas är ett mer
effektivt sätt. Exempel på detta är utlån av skridskor och hjälm till barn och
unga i kommunens ishallar, utlåning av cyklar via cykelcontainern och
utlån av skidor i Åkulla via Åkulla skidallians. Möjligheten att låna
sportartiklar kan utvecklas i samverkan med föreningar,
idrottsanläggningar, ungdomsgårdar och andra aktivitetsytor för att
ytterligare öka möjligheterna till fysisk aktivitet oavsett ekonomiska
förutsättningar. Dialog kring den här typen av behov hålls kontinuerligt
mellan kultur- och fritidsnämndens verksamheter, föreningar och ideella
organisationer.
Det finns också möjlighet att utveckla befintliga verksamheter att erbjuda
utlån av sport- och fritidsartiklar som till exempel cykelcontainern,
Juniorverksamheten och mobil ungdomsverksamhet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2018/0163

Begäran om yttrande - motion från Olle Hällnäs
(SD) om bidragsregler
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. att avstyrka motionen utifrån att det finns ett befintligt regelverk i form
av kommunala bidragsregler vilket följs vid tilldelning av bidrag till
enskilda föreningar.
Noteras till protokollet
I den mån man anser att en förening arbetar i strid med de kommunala
bidragsreglerna ska detta anmälas till kultur- och fritidsnämnden som
har att överväga rätten till att uppbära bidrag. Beslut fattat av nämnden
kan sedan överklagas till Förvaltningsrätten för laglighetsprövning om
man anser beslutet vara fattat på felaktiga grunder
Jäv
Robin Svensson (S) och Katarina Sundberg, förvaltningschef, deltar inte
i handläggning av ärendet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
En motion inkom till kommunfullmäktige 2018-09-18 från Olle Hällnäs
(SD) om bidragsregler. Kommunstyrelsen har inkommit med begäran om
yttrande till kultur- och fritidsnämnden senast 30 november 2018.
Yttrandetiden har på begäran av kultur- och fritidsnämnden förlängts till
den 31 december 2018.
I motionen står att:
Sverigedemokraterna har blivit nekade att hyra lokal hos Folketshus
Varberg som i sin tur uppbringar bidrag från kultur- och fritidsnämnden.
Folketshus Varberg har antagit en policy som säger att de inte hyr ut till
Sverigedemokraterna vilket, enligt SD, bryter mot likabehandlingsprincipen
som borde vara ett viktigt verktyg kommunen ska använda för att undvika
diskriminering.
Förslaget i motionen är att föreslå kommunfullmäktige besluta att ej utdela
bidrag till föreningar som ej ställer upp för den demokratiska
likabehandlingsprincipen.

Beslutsunderlag
Motion från Olle Hällnäs om bidragsregler, Dnr KS 2018/0500.
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Utredning begäran om yttrande – motion från Olle Hällnäs (SD) om
bidragsregler.

Övervägande
Likställighetsprincipen är lagfäst i kommunallagen och innebär att
kommuner och landsting ska behandla alla invånare lika, om det inte finns
sakliga skäl för något annat.
Allmänna bestämmelser i de kommunala bidragsbestämmelserna säger
bland annat att verksamheten som erhåller bidrag ska vila på en
demokratisk och humanistisk grundsyn samt beakta de fem värdegrunder
som återfinns i den kultur- och fritidspolitiska strategin. Kriterierna för att
få bidrag till samlingslokaler säger också att den som hyr lokalerna ska ha
en humanistisk och demokratisk grundsyn. Kommunens
bidragsbestämmelser kan tolkas som att den förening som erhåller bidrag
för samlingslokaler ska följa likställighetsprincipen som säger att alla
kommuninvånare ska behandlas lika om det inte finns sakliga skäl för något
annat där opartiskhet ska iakttas.
Folkets Hus Varberg antog 2014-05-21 den uthyrningspolicy som Folkets
Hus och Parker står bakom. Policyn säger att deras grundläggande idé
bygger på jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde. Därför säger de nej
till grupper som står för det motsatta och till att ens indirekt utgöra en
hävstång som hjälper dessa grupper växa och motarbeta det Folkets Hus
står för.
Rättspraxis säger att kommunmedlemmar och andra föreningar kan ställa
krav på kommunen att i sin bidragsgivning och kriterierna för denna ställa
krav på att objektivitetskravet och kravet på likabehandling iakttas. Detta
innebär att folketshusföreningen inom ramen för den avsedda
verksamheten normalt inte kan vägra att hyra ut till en politisk organisation
om folketshusföreningen vill behålla bidraget.
I en dom från förvaltningsrätten framgår att för att en kommun ska kunna
behandla sina medlemmar olika krävs att beslutet grundar sig på rationell
hänsyn eller sakliga överväganden. Kommunen kan särbehandla vissa
medlemmar i förhållande till andra, om det sker på objektiv, saklig grund.
Något godtycke får inte förekomma.
Vid ett politiskt ställningstagande kan den praxis som finns på området tolkas
på olika sätt som gör att det finns två sätt att se på saken:
1. Rättsutredningen från Folkets Hus och parker kan tolkas som att
det strider mot föreningsrätten att ställa långtgående krav på vem
en förening får hyra ut till.
2. Avgörandet från Härnösands förvaltningsrätt kan tolkas som att
kommunen kan ställa krav på att likställighetsprincipen tillämpas
vid bidragsgivning som tillgodoser den kommunala kompetensen
att tillhandahålla möteslokaler.
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Dnr

Rapporter
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. lägga redovisning av rapporter till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Ks pu § 64 – Förslag till prioriteringar i löneöversyn 2019 (Dnr Ks
2018/0560)
2. Kf § 188 – Avsteg från förstudie ny bad- och simanläggning i Varberg
(Dnr KS 2015/0117).
3. KS § 222 – Månadsrapport januari-oktober 2018 för Varbergs kommun
(Dnr KS 2018/0099).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

Övrigt ärende - Bidragsregler
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. ge förvaltningen i uppdrag att inför översynen av 2020 års bidragsregler
ta fram förslag på en ny punkt under rubriken ”Särskilda bestämmelser
för idrotts- och fritidsområdet” om att barn ska ha rätt att själva definiera
sin könstillhörighet inom barnidrotten i Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Ordförande Christofer Bergenblock (C) lyfter fråga om ett tillägg till
bidragsreglerna föranlett av den diskussion som varit kring att ett barn i
fotbollsföreningen Veberöds AIF inte tilläts fortsätta träna med P8-laget då
det kommit till föreningens kännedom att barnet, som definierade sig som
pojke, biologiskt sett var en flicka. För att inte en liknande situation ska
kunna uppkomma i Varberg föreslår ordförande att förvaltningen får i
uppdrag att ta fram förslag på en ny punkt i kommunens bidragsregler för
kultur- och fritidsverksamheten.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om nämnden kan besluta att ge förvaltningen i
uppdrag att ta fram förslag på en ny punkt i kommunens bidragsregler för
kultur- och fritidsverksamheten och finner att så sker.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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