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Plats och tid

Stadshus C, Kommunfullmäktiges sessionssal (C1), klockan 14.00

Beslutande

Lena Språng (C), Ordf.
Jenny Bolgert (S), vice ordf.
Sven Andersson (M)
Eva Gullberg (M)
Inger Brosved (L)
Boris Melvås (KD)

Ersättare –
inte tjänstgörande

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

Övriga deltagare

Katarina Sundberg, förvaltningschef §§ 101-103
Sebastian Larsson, nämndsekreterare
Mari Hagborg Lorentzon, avdelningschef fritid
Mariella Sivertstrand, avdelningschef kultur
Johan Suomela, controller §§ 101-104
Lorenza Palmarini, enhetschef bibliotek § 101
Annika Werdelin, enhetschef kulturskolan § 101
Anna Nilsson, enhetschef aktiv fritid § 101
Sofie Brinkmo, enhetschef kultur §§ 101-102
Kristina Wallin, verksamhetsutvecklare § 101
Mia Svedjeblad, lokalstrateg § 101-102
Ella Argale, ekonom §§ 101-103

Utses att justera

Robin Svensson (S)

Justeringens plats
och tid

Kultur- och fritidsförvaltningen, Norrgatan 25,

Sekreterare

Sebastian Larsson

Ordförande

Lena Språng (C)

Justerande

Robin Svensson (S)

Robin Svensson (S)
Lars-Inge Andell (S)
Marianne Johansson (S)
Helen Alexborn (SD)
Robert Bengtsson-Lindeberg (M)

Paragraf

101-112
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Dnr

Mål och inriktning
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Godkänna rapporteringen och lägga den till handlingarna
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Lorenza Palmarini, Annika Werdelin, Anna Nilsson, Sofie Brinkmo,
Mari Hagborg Lorentzon samt Kristina Wallin redogör för de insatser
som har gjorts kopplade till de mål som nämnden har ställt upp.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

§ 102
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Dnr

Avveckling av utgallrad konst
Beslut

Kultur och fritidsnämnden beslutar
1. Godkänna informationen och lägga den till handlingarna
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Enhetschef för kultur, Sofie Brinkmo informerar om hur man
planerar att gå vidare med avvecklingen av utgallrad konst. En plan
för detta finns på plats.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

§ 103
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Dnr KFN 2020/0062

Underlag till budget 2021 och långtidsplan 20222025
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Godkänna underlag till budget 2021 och långtidsplan 2022 -2025
enligt förvaltningens förslag och översända den till
kommunstyrelsen.
2. Äska 771 tkr i ramförstärkning för att kunna driva vidare Veddige
simhall i sin nuvarande form fram tills annat beslut är fattat.
Jenny Bolgert (S), Robin Svensson (S), Marianne Johansson (S), Lars-Inge
Andell (S) deltar inte i beslutet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Budgetramen för 2021 fastställdes i samband med budgetbeslutet i
november 2019. Under våren 2020 har förutsättningarna för nämndens
arbete med budget inför 2021 förtydligats genom
Planeringsförutsättningar inför budget 2021, antaget av
kommunfullmäktige den 16 juni i år.
Kultur- och fritidsnämnden har med utgångspunkt i
planeringsförutsättningar inför budget 2021 samt instruktioner från
kommunstyrelsen arbetat fram ett underlag till budget för 2021 och
långtidsplan 2022–2025.
I år medför den pågående Coronapandemin att kommunens ekonomiska
förutsättningar är mycket osäkra. I planering för år 2021 ska nämnden
därför ha en beredskap för att de förutsättningar som anges i
budgetdokumentet kan komma att revideras genom kommunfullmäktiges
budgetbeslut i november. Revideringen avser förändrade
uppräkningsfaktorer för pris- och löneökningar, justeringar av teknisk
karaktär samt eventuella effekter av regeringens höstproposition eller
förändringar i SKR:s prognoser.
Budgeten inför 2021 uppgår till 162 587 tkr. Nästa år kommer nämnden
behöva hitta anpassningar på motsvarande 5 718 kr (3,5 % av budgeten) för
att nå en ekonomi i balans. Anledningen till det är i huvudsak tre faktorer;
1. Det årliga effektiviseringskravet på 1 %, motsvarande 1 555 tkr.
2. Det kommunövergripande omställnings- och anpassningsuppdraget
påverkar nämnden motsvarande 1 633 tkr.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden
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3. Övriga förändringar som påverkar nämndens budget med
motsvarande 2 530 tkr. Exempelvis skolbibliotekarieverksamheten.
För att hantera de ekonomiska förutsättningar som föreligger har
förvaltningen tagit fram ett förslag med åtgärder (se mer i bilaga 1). Dessa
ska endast ses som möjliga lösningar, detaljbudgetarbete kommer att ske
under hösten där nämnden tar ställning till om andra förslag stämmer
bättre överens med nämndens inriktning. Kultur- och fritidsnämndens
slutliga budget och fördelning mellan avdelningar, kommer därmed att
fastställas i december. Detta efter att kommunfullmäktige fastställt
nämndens slutliga ekonomiska ram i november.
I budgetunderlaget presenteras även förslag till investeringsbudget 20212025.

Beslutsunderlag
Bilaga 1 - Underlag till budget 2021 och långtidsplan 2022–2025
Bilaga 2 - Investeringssammanställning 2021-2025
Bilaga 3 - Investeringssammanställning 2021-2030
Bilaga 4 - Projektkalkyl för aktivitetspark skate
Bilaga 5 – Planeringsförutsättningar inför budget 2021
Bilaga 6 – Justerad projektkalkyl för lokalanpassning Kyrkskolan

Övervägande
I kommunfullmäktiges beslutade planeringsförutsättningar har kultur- och
fritidsnämnden fått i uppdrag att se över utbud och organisering av bad-och
simverksamheten. Åtgärden ska generera minskade kostnader om totalt
4 000 tkr (900 tkr från år 2021 och ytterligare 3 100 tkr från år 2022). I
dessa förutsättningar ingår inte fortsatt drift av Veddige simhall. Vill
nämnden att Veddige simhall ska drivas måste nämnden hitta andra
besparingar motsvarande 771 tkr (400 tkr till koncessionshavaren samt att
besparing på media uteblir på 371 tkr) alternativt äska ytterligare medel
från kommunfullmäktige.
Veddige simhall står också inför stora renoveringsbehov, vilket kommer
leda till ökade investerings- och driftkostnader framöver för kommunen.
Vilka kostnader det innebär för kommunen får kommande förstudie visa.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden
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Dnr KFN 2020/0075

Taxor för hyror och avgifter 2021
Beslut
Kultur och fritidsnämnden beslutar

1. Godkänna förslag till taxor för hyror och avgifter 2021 samt
föreslå kommunfullmäktige att fastställa förslaget.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

2021 års taxor och avgifter uppräknas likt tidigare år med prisindex för
kommunal verksamhet (PKV-index), vilket motsvarar en uppräkning med
1,9%. PKV är ett bra index eftersom det bygger på kommunernas
genomsnittliga mix av arbetskraftskostnader och övriga kostnader. På så vis
byggs nämndens totalbudget upp på ett balanserat sätt; ramen ökar med
PKV och taxorna även dom med PKV.
Förändringar som föreslås i årets taxereglemente är bland annat:
-

-

-

-

Förändrade avbokningsregler för kulturlokaler i syfte att öka
nyttjandet av lokalerna
Säsongsbokningar av idrottslokaler/anläggningar kommer inte vara
avbokningsbara
Tiden för tävlingstaxa ökar från två till tre timmar, då en
tävlingsmatch generellt varar mer än två timmar med match och
uppvärmning.
Avgiften för säsongskort till allmänhetens åkning i isanläggningarna
föreslås öka från 330 kr till 500 för vuxna och från 165 kr till 250 kr
för barn, efter jämförelse med grannkommunerna
Kombikortet för is-och badanläggningar upphör då
badverksamheten planeras att övergå i extern drift
Taxa 3 förslås bli på samma nivå som taxa 2 för IP-skogens
utrustning, i syfte att öka nyttjandegraden och därmed
hyresintäkterna
Avgiften för konstvisning för bokad grupp tas bort då det ingår i
ordinarie verksamhet
En grundhyra införs när personer eller organisationer vill hyra
utanför kulturhuset Komediantens ordinarie öppettider på övre
teaterfoajén, evenemangsplatsen, lilla teatern och hörnrummet

Angående taxor för bad:
Nämnden har under året haft i uppdrag att utreda om drift av bad- och
simanläggningar i annan regi skulle innebära en verifierbar besparing. Som
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2020-08-27

7

ett led i utredning beslutade kultur och fritidsnämnden den 27 februari §21
om nya hyror och avgifter för bad- och simanläggningarna för perioden
2021-01-01 till och med 2028-08-31. Avgifterna ska gälla oavsett om
beslutet blir att driva anläggningarna i intern eller extern drift.
Kommunfullmäktige har den 16 juni 2020 §86 fastställt taxorna med
förändringen att maximal avgift för deltagare i simskoleverksamhet får vara
motsvarande 80 kr/tillfälle/elev. Prislistan för bad finns i bilaga 2.

Beslutsunderlag
1. Taxereglemente 2021 (version till au)
2. Taxereglemente 2021 (version till nämnd) 2.0
3. Prislista vid intern eller extern drift av bad

Övervägande
Bedömningen är att förslaget är väl genomarbetat och ingår som en
del av budgeten 2021. En större genomlysning av taxor- och
bidragsbestämmelser är planerad att genomförs under kommande
år, enligt tidigare beslut.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Click here to enter text.

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden
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Dnr KFN 2020/0083

Kommunala bidragsbestämmelser för kulturoch fritidsverksamhet 2021
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Fastställa kultur- och fritidsnämndens förslag till
bidragsbestämmelser 2021.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Kommunala bidragsbestämmelser för Kultur- och fritidsområdet revideras
årligen.
Inga revideringar har gjorts i förslag till Kommunala bidragsbestämmelser
för kultur- och fritidsverksamhet 2021.

Beslutsunderlag
1. Förslag till kommunala bidragsbestämmelser inför verksamhetsåret
2021.

Jämställdhetsbedömning
För att kunna söka stöd från kultur- och fritidsnämnden finns ett antal
grundläggande kriterier som måste vara uppfyllda. De säger bland annat att
verksamheten ska ge förutsättningar för att alla ska kunna delta oavsett
kön, sexuell läggning, etnisk bakgrund eller funktionsnedsättning. Stödet
förutsätter att sökande föreningar beaktar de fem värdegrunder som
återfinns i den kultur- och fritidspolitiska strategin varav en av dem är
jämställdhet. Nämnden fördelar även ett ”stimulansbidrag för insatser för
jämställdhet” där syftet är att stödja föreningarna att genomföra
förändringsarbeten som främjar en öppen och jämställd verksamhet.
Bedömningen är att jämställdhetsperspektivet beaktas både vad gäller
sökande föreningars grundvärderingar, verksamhet och resursfördelning
mellan kvinnor och män.

Övervägande
Översyn av de kommunala bidragsbestämmelserna inför verksamhetsåret
2021 har genomförts i samverkan med förvaltningens föreningsutvecklare
och avdelningschefer med syfte att kvalitetssäkra, utveckla och tydliggöra
text och innehåll.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden
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En större översyn av de kommunala bidragsbestämmelserna inför 2022
genomförs parallellt med denna revidering på uppdrag av kultur- och
fritidsnämnden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden
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Dnr KFN 2019/0112

Bestridan av ersättningskrav
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Godkänna de åtgärder som har vidtagits i ärendet
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Varbergs kommun träffade den 18 maj 1981 avtal med dåvarande ägarna till
Varberg Tågarp 2:5 om rätt till nyttjande av fastigheten för delar av
Hallandsledens sträckning. Detta avtal sades sedermera upp av den
nuvarande fastighetsägaren Anette Arnesson och kommunens rätt att nyttja
fastigheten upphörde under våren 2011.
Anette Arnesson kontaktade kultur- och fritidsförvaltningen i början av
2019 då hon var missnöjd med kommunens agerande efter uppsägning av
avtalet. Fastighetsägaren anser att leden inte flyttades från hennes fastighet
tillräckligt snabbt efter avtalets uppsägning. Fastighetsägaren anger att den
del av fastigheten där Hallandsleden sträckte sig markbereddes och gran
nyplanerades under 2012 och 2013, därefter skall allmänheten ha fortsatt
använda leden vilket enligt fastighetsägaren medfört att skogen, samt en
gränsmur tagit skada.
Anette Arnesson har inkommit till kultur- och fritidsnämnden med krav på
skadestånd. Förvaltningen har fört dialog med fastighetsägaren och besökt
platsen vid flertalet tillfällen.

Beslutsunderlag
Bilaga 1 – Skrivelse från Anette Arnesson
Bilaga 2 – Bestridande till AA

Övervägande
Då ingen lösning kunde finnas genom dialog, överlämnades ärendet till
Länsförsäkringar Halland i egenskap av kommunens
ansvarsförsäkringsgivare. Försäkringsbolaget bestrider fastighetsägarens
begäran på skadestånd gällande skogen då deras bedömning är att inga
skador kunnat påvisas. Frågan om kommunens eventuella skyldighet att
återställa gränsmuren har Länsförsäkringar inte tagit ställning till. Den
frågan ska bedömas utifrån avtalsrättslig grund.
Förvaltningen instämmer i den bedömning som Länsförsäkringar Halland
gjort av fastighetsägarens skadeståndskrav gällande skogen, och bestrider
även skadeståndskravet gällande gränsmuren då förvaltningens
uppfattning är att det inte går att avgöra om muren påverkats av att
Hallandsleden sträckt sig över den eller om den sett ut som den gör nu
redan innan leden anlades.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden
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Förvaltningen bestrider därför fastighetsägarens krav i sin helhet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden
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Dnr KFN 2020/0082

Sammanträdestider för kultur- och
fritidsnämnden 2021
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Bordlägga ärendet till september månads sammanträde
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Kultur- och fritidsnämnden har att besluta om sammanträdestider för
2021.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden
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Dnr KFN 2020/0081

Delegation för anmälan av
personuppgiftsincidenter
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Tilldela förvaltningschef delegation att besluta i frågan om kulturoch fritidsnämndens personuppgiftsincidenter ska anmälas till
Datainspektionen enligt artikel 33 dataskyddsförordningen.
2. Revidera nämndens delegationsförteckning med tillägg av punkt
2.16 enligt följande: Beslut om personuppgiftsincident ska anmälas
till Datainspektionen enligt artikel 33 dataskyddsförordningen.
Delegat: Förvaltningschef.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Dataskyddsförordningen innehåller regler kring behandling av
personuppgifter. Förordningen gäller sedan 25 maj 2018 och har därmed
ersatt personuppgiftslagen.
Respektive nämnd och bolagsstyrelse är personuppgiftsansvarig för
behandlingen av personuppgifter inom sin verksamhet.
Enligt dataskyddsförordningen ska personuppgiftsansvarig anmäla troliga
eller faktiska personuppgiftsincidenter som har bedömts vara av
allvarlighetsgrad ”betydande” eller ”mycket allvarlig” till Datainspektionen
inom 72 timmar efter det att incidenten har upptäckts.
En personuppgiftsincident har inträffat om personuppgifter har förstörts,
gått förlorade eller ändrats eller röjts.
Kommunkansliet på kommunstyrelsens förvaltning har utrett om det är
lämpligt att bedömningen av personuppgiftsincidenters allvarlighetsgrad
samt beslut om eventuell anmälan till Datainspektionen bör beslutas av en
utsedd delegat och har kommit fram till att detta är att rekommendera.

Övervägande
För kultur- och fritidsnämnden är det i normalfallet inte möjligt att hinna
bedöma allvarlighetsgraden för incidenten samt vid behov besluta att
anmäla troliga eller faktiska personuppgiftsincidenter till Datainspektionen
inom 72 timmar.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden
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Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår därmed att kultur- och
fritidsnämnden delegerar till förvaltningschef att besluta i frågan om
kultur- och fritidsnämndens personuppgiftsincidenter ska anmälas till
Datainspektionen enligt artikel 33 dataskyddsförordningen.
Gällande delegationsordning revideras med detta tillägg genom punkt 2.16.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Click here to enter text.

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden
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Dnr KFN 2019/0190

Ansökan om investeringsbidrag till
samlingslokaler (Boverket) - Stråvalla
Bygdegårsdsförening
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Godkänna informationen och lägga den till handlingarna
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Mari Hagborg Lorentzon redogör för ärendets gång där det blev
aktuellt med bidrag enligt ”särskilt verksamhetsbidrag” istället för
investeringsbidrag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden
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Dnr

Hantering av extraordinära stödinsatser till
föreningar
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Godkänna informationen och lägga den till handlingarna
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden
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Dnr

Förvaltningen informerar
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Avdelningschef Mariella Sivertstrand informerar:
1. Hur utfallet blev i sommar från de pengar som kommunstyrelsen
skjutit till för att aktivera barn och unga.
2. Att galleri hamnmagasinet drivs i egen regi sedan augusti.
3. Att bibliotekens ”meröppet”, ”morgonöppet” samt hemleverans till
äldre har varit en succé.
4. Att sommarkulturskolan blev fullbokad och mycket uppskattad.
5. Att Varberg ses som ett föredöme när man pratar om hanteringen av
”Parkettmusiken”.
6. Att konstverket ”Hästen och bonden” av Nanna Ullman har blivit
stulen och detta är polisanmält.
Avdelningschef Mari Hagborg Lorentzon informerar:
1. Hur hanteringen av sommarens bevattningsförbud gick.
2. Hur sommaren på simstadion varit där bland annat viss trängsel
uppstått.
3. Om hur det går gällande upphandlingen kring badanläggningarna.
4. Att det blir en överflytt av personal från isanläggningar till
serviceförvaltningens fastighetsavdelning.
5. Att förvaltningen kommer svara på en insändare i Hallands nyheter
kring vilka klubbar som får nyttja A-planen på Varberg Energi
Arena.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden
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Dnr

Rapporter
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Godkänna redovisningen
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. KSPU § 43/2020 – Reviderade tillämpningsanvisningar –
Bestämmelser om ersättningar och arvoden till förtroendevalda i
Varbergs kommun 2019-2022.
2. KF § 85/2020 – Planeringsförutsättningar inför budget 2021.
3. KF § 86/2020 – Taxor för hyror och avgifter 2021, bad- och
simanläggningar.
4. KF § 87/2020 – Avsiktsförklaring avseende kustnära vandringsled
genom Halland.
5. KF § 92/2020 – Svar på motion från Katarina Eiderbrant (S) om
barnkonventionen.
6. KS § 123/2020 – Strategi för jämställda arbetsplatser i Varbergs
kommun.
7. KS § 127/2020 – Barn- och ungdomssatsning.
8. KS § 132/2020 – Slutredovisning Tresteget – Trönninge
idrottscenter.
9. KS § 133/2020 – Slutredovisning Konstgräsplan Centrum.
10. KSAU § 295/2020 – Svar på motion om att bevara B-hallen på
kvarteret Renen för framtiden.
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