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Plats och tid Teams (digitalt sammanträde), klockan 14.00 – 17.41 

Beslutande Lena Språng (C), ordförande 

Jenny Bolgert (S), vice ordförande 

Sven Andersson (M)  

Eva Gullberg (M) 

Margit Kastberg (M)  

Inger Brosved (L)  

Boris Melvås (KD), ersätts av Lena 

Britt Sjöholm (M) § 36-39  

Robin Svensson (S)  

Lars-Inge Andell (S)  

Marianne Johansson (S)  

Helen Alexborn (SD)  

 

 

Ersättare – 

inte tjänstgörande 

Ingela Svensson (V) 

 

 

Övriga deltagare Anna Reinhardt, förvaltningschef  

Mariella Sivertstrand, avdelningschef 

Mari Hagborg Lorentzon, avdelningschef 

Ermin Skoric, nämndssekreterare 

Johan Suomela, controller, § 34 

Tina Wallin, utvecklingsstrateg, § 30, 35 

Åsa Johnson, utvecklingsstrateg, § 30 

Andreas Sköld, enhetschef, § 30-39 

Susanne Dani, verksamhetsutvecklare, § 30 

Nina Brunhage, handläggare, § 30 

Sofie Brinkmo, enhetschef, § 30  

Mia Svedjeblad, lokalstrateg, § 30-33  

Utses att justera Robin Svensson (S)  

Justeringens plats 

och tid 
Kultur- och fritidsförvaltningen, Norrgatan 25, 7 april 

Sekreterare Ermin Skoric Paragraf 30-39 

Ordförande Lena Språng (C) 
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Justerande Robin Svensson (S)  
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 § 30 Dnr KFN 2020/0134 

 
 

Utredning av riktlinje kommunala bidrag: 

samlade resultat och förslag 

 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att:  

1. Godkänna redovisningen av utredningen av riktlinje kommunala 

bidrag 

2. Föreslå kommunfullmäktige besluta enligt liggande förslag till 

riktlinjer för kommunala bidrag för kultur och fritidsnämnden med 

följande ändringar: 

a. Text på sidan 4 i ”Riktlinje för kommunala bidrag” ändras 

från: 

i. Om en bidragstagande förening eller annan 
organisation verkar i strid med denna riktlinje kan 
kultur- och fritidsnämnden ompröva rätten till de 
bidrag som erhållits. 
 
Till 
 

ii. För en bidragstagande förening eller annan 
organisation med denna riktlinje gäller att man ska 
följa allmänna eller särskilda bestämmelser annars 
kan KFN ompröva beslutet. 
 

b. Text på sidan 7 i ”Riktlinje för kommunala bidrag” ändras 

från: 

i. Barn upp till 12 års ålder ska ha rätt att själva 

definiera sin könstillhörighet inom barnidrotten i 

Varbergs kommun och utifrån detta delta i det pojk- 

eller flicklag som de önskar 

 

Till 

 

ii. Barn upp till 12 års ålder ska ha rätt att delta i det 

pojk-, flick- eller mixade lag som de önskar. 

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

Reservation 
Robin Svensson (S) skriftliga reservation: 

Då beslutet för de nya bidragsreglerna skulle tas på nämndens 
sammanträde uppdagades det att nämnden ville göra en omformulering i 
Särskilda bestämmelser under avsnittet Barn- och ungdomsverksamhet och 
punkten: 
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 ”Barn upp till 12 års ålder ska ha rätt att själva definiera sin 
könstillhörighet inom barnidrotten i Varbergs Kommun och utifrån detta 
delta i det pojk- eller flicklag som de önskar.” 
 
Majoriteten med SD genom ett förslag från Sven Andersson (M) fattade 
beslutet att omformulera till ”Barn upp till 12 års ålder ska få delta i det 
pojk-, flick- eller mixat lag som de önskar.”. 
 
Förslaget stod emot vårt förslag att ”Barn upp till 12 års ålder ska få vara 
med i det lag eller träningsgrupp som de önskar oavsett könstillhörighet.”. 
Med majoriteten och SD:s beslut har vi nu förlorat meningen med 
skrivelsen och andemeningen från nämnden då den lade till den i 
bidragsreglerna. 
 
Skrivelsen kom till på politiskt initiativ efter riksnyheterna rapporterat om 
ett barn som ej fick spela i det lag de ville, på grund av det kön som barnet 
kände tillhörighet till. Kultur och Fritidsnämnden var då enig om att detta 
inte skulle få hända i Varbergs Kommun och skrev därför in ovan nämnda 
punkt i bidragsreglerna. 
 
Enligt oss Socialdemokrater så är barn under 12 år just bara barn. I dessa 
lag och träningsgrupper så skall det inte vara någon fråga i om vilket kön 
man känner tillhörighet till, alla skall få delta på lika villkor. Därför ser vi 
det som onödigt att benämna pojk- och flicklag i bidragsreglerna och 
självklart att barn skall få delta där de känner sig hemma. 
 
Eftersom skrivelsen kom till efter att ett barn inte fått vara med i det lag 
hen ville till följd av det kön barnet kände tillhörighet till, är det viktigt att 
vi fortsätter att påpeka att det inte skall spela roll vilken könstillhörighet 
barnet har.  
 
Med majoritetens och SD:s formulering fortsätter man att påpeka att vi har 
tydliga pojk- och flicklag för barn under 12 år. Alltså grupperar man tydligt 
in barnen i olika grupper på grund av sitt kön. 
 Vi menar att detta inte skall spela någon roll för barn och att formuleringen 
därför behöver vara mer öppen för att undvika att situationen, som var 
uppkomsten till skrivelsen, sker i Varbergs Kommun. 
Med denna bakgrund så beklagar vi att majoriteten och SD nu har förlorat 
den mening som den fyllde när man från politiken lyfte problemet och 
gjorde något åt det för att värna om barnen i Varbergs Kommun.  
Därför reserverar vi oss mot Moderaternas omformulering i beslutet till 
förmån för vår egen att ”Barn upp till 12 års ålder ska få vara med i det lag 
eller träningsgrupp som de önskar oavsett könstillhörighet.”. 
 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lena Språng (C) föreslår en ändring på sidan 4 i dokumentet ”Riktlinje för 

kommunala bidrag”: 

 

Från: 

- Om en bidragstagande förening eller annan organisation verkar i 
strid med denna riktlinje kan kultur- och fritidsnämnden ompröva 
rätten till de bidrag som erhållits. 
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Till: 

- För en bidragstagande förening eller annan organisation med denna 

riktlinje gäller att man ska följa allmänna eller särskilda 

bestämmelser annars kan KFN ompröva beslutet. 

 

Boris Melvås (KD) föreslår ändring i ”Riktlinje för kommunala bidrag” 

enligt följande: 

- Alla förbud mot att bidrag inte kan sökas av eller lämnas till religiösa 

samfund eller välgörenhetsorganisationer ska tas bort och förslaget 

till bidragsbestämmelser återförvisas till förvaltningen för 

omarbetning i enlighet med detta. 

 

Sven Andersson (M) föreslår ändring på sidan 7 i dokumentet ”Riktlinje för 

kommunala bidrag”: 

 

Från:  

- Barn upp till 12 års ålder ska ha rätt att själva definiera sin 
könstillhörighet inom barnidrotten i Varbergs kommun och utifrån 
detta delta i det pojk- eller flicklag som de önskar  
 

Till: 

- Barn upp till 12 års ålder ska ha rätt att delta i det pojk-, flick- eller 

mixade lag som de önskar. 

 

Robin Svensson (S) föreslår ändring på sidan 7 i dokumentet ”Riktlinje för 

kommunala bidrag”: 

 

Från:  

- Barn upp till 12 års ålder ska ha rätt att själva definiera sin 
könstillhörighet inom barnidrotten i Varbergs kommun och utifrån 
detta delta i det pojk- eller flicklag som de önskar. 
 

Till:  
- Att barn upp till 12 års ålder ska få vara med i det lag eller 

träningsgrupp som de önskar oavsett könstillhörighet. 
 

Beslutsgång 
Ordförande frågar först om kultur- och fritidsnämnden kan besluta i 

enlighet med arbetsutskottets förslag enligt punkt 1 och finner så vara fallet. 

 

Ordförande frågar sedan om kultur- och fritidsnämnden kan besluta i 

enlighet med Boris Melvås (KD) förslag till ändring och finner att den faller. 

 

Ordförande frågar sedan om kultur- och fritidsnämnden kan besluta i 

enlighet med Lena Språngs (C) förslag till ändring och finner att så är fallet.  
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Ordförande ställer sedan proposition på Sven Anderssons (M) förslag till 

ändring och Robin Svenssons (S) förslag till ändring och finner Sven 

Anderssons (M) förslag till ändring antaget.  

 

Votering begärs. 

 

Ja-röst för Sven Anderssons (M) förslag till ändring.  

 

Nej-röst för Robin Svenssons (S) förslag till ändring. 

 

Beslutande  Ja Nej  Avstår  

Lena Språng (C) x   

Jenny Bolgert (S)  x  

Sven Andersson (M)  x   

Eva Gullberg (M)  x   

Margot Kastberg (M) x   

Inger Brosved (L) x   

Boris Melvås (KD) x   

Robin Svensson (S)   x  

Lars-Inge Andell (S)  x  

Marianne Johansson (S)   x  

Helen Alexborn (SD)  x   

 

Sammanlagt är det 7 röster för ja och 4 röster för nej.  

 

Ordföranden finner därmed att Sven Anderssons (M) förslag till ändring 

har antagits.  

 

Robin Svensson (S) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation, med 

motivering, inkommer innan protokollet justeras. 

 

Beskrivning av ärendet 
Ärendet innehåller utredning av riktlinje kommunala bidrag med 
kartläggning av kultur- och fritidsnämndens bidrag till föreningar, 
subventioner av kommunala lokaler och anläggningar samt redovisning av 
dialoger och enkäter med såväl politiska företrädare, 
föreningsrepresentanter och tjänstepersoner. Underlagen i utredningen 
ligger till grund för det framtagna förslaget till ny riktlinje för kommunala 
bidrag för kultur- och fritidsnämnden. 
 

Beslutsunderlag 
1. Beslutsförslag 2022-03-10 

2. Utredning av riktlinje kommunala bidrag 

3. Riktlinje kommunala bidrag för kultur- och fritidsnämnden 
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Jämställdhets- och jämlikhetsanalys 

I bidragsutredningen har det framkommit att kommunala resurser till viss 

del fördelas både ojämställt och ojämlikt i nuläget. Så ska det inte vara utan 

kultur- och fritidsnämnden ska fördela resurser både jämställt och jämlikt 

utifrån de behov som föreligger. Det är därför viktigt att löpande följa upp 

detta och rätta till snedfördelningar.  I kartläggningen framkommer bland 

annat följande: 

• Det fördelas mer resurser till pojkars idrottande än till flickor. Det ses i 

både fördelning av bidrag och genom subventioner till föreningar som 

hyr lokaler och anläggningar av kommunen 

• Det fördelas mer bidrag till föreningar som hyr lokal av kommunen 

genom subventioner än till föreningar med egna lokaler och 

anläggningar 

• Det är ojämlik fördelning av lokal- och anläggningsbidraget 

• Mer resurser fördelas till lagidrotter än till individuella idrotter. 

Övervägande 
Beslut i kultur- och fritidsnämnden kommer innebära att arbetet med att ta 

fram anvisningar påbörjas. Enligt Varberg kommuns riktlinje för 

styrdokument är anvisningar konkretisering av vad eller hur  

något ska utföras och det blir därmed ett styrande verktyg i verksamheten i 

det dagliga arbetet.  

 

Detta kommer medföra ett behov av att revidera kultur- och 

fritidsnämndens delegationsordning, efter beslut i kultur- och 

fritidsnämnden, i ett led att säkerställa rätt delegation och utse rätt 

delegater för beslutsprocessen.  

 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen  
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 § 31 Dnr KFN 2020/0170 

 
 

Uppföljning Veddige simhall - slutredovisning 
av uppdrag 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar: 

1. godkänna förstudie avseende renovering av Veddige Simhall 
2. fortsätta med drift och simverksamhet i Veddige simhall enligt 

förstudiens definition om drift på lång sikt 
3. begära investerings- och driftsmedel av kommunfullmäktige enligt 

beskrivning i ärendet 
4. uppdra åt förvaltningen att inarbeta förstudiens slutsatser i 

nämndens underlag till budget för 2023-2027. 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beslut på sammanträdet 
Lena Språng (C) föreslår ändringsförslag till:  

Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta: 

1. godkänna förstudie avseende renovering av Veddige Simhall 
2. fortsätta med drift och simverksamhet i Veddige simhall enligt 

förstudiens definition om drift på lång sikt 
3. begära investerings- och driftsmedel av kommunfullmäktige enligt 

beskrivning i ärendet 
4. uppdra åt förvaltningen att inarbeta förstudiens slutsatser i 

nämndens underlag till budget för 2023-2027. 
 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan besluta enligt Lena Språngs (C) 

förslag till beslut och finner att så är fallet.  

 

Beskrivning av ärendet 
Nämnden beslutade vid sammanträdet 2020-03-26 att ge förvaltningen i 
uppdrag att genomföra en tjänstekoncessionsupphandling för extern drift 
av kommunens simanläggningar. Förvaltningen fick dessutom 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. 
Behovsanalysen skulle vara färdigställd och redovisas vid nämndens möte i 
december 2020. Denna utredning genomfördes och var klar till nämndens 
möte i december 2020. För att en noggrann omfattning av 
renoveringsbehov och uppskattad kostnad för renovering skulle kunna 
göras behövdes en förstudie genomföras och 2021-03-02 fattade kultur- 
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och fritidsnämnden beslut om  hemställa till servicenämnden om att en 
förstudie skulle göras. Förstudien skulle vara genomförd senast 2021-10-31 
och beslut om att finansiera beräknad förstudiekostnad om 100 000 kr 
skulle avsättning ur nämndens resultatreserv ske. 
Nämnden uppdrog vid samma möte att förvaltningen utreder åtgärder och 
kostnader för att bibehålla bad- och simverksamhet med alternativ för både 
ett kort och långt perspektiv. 
 
 
Under våren 2021 återkopplade servicenämnden att förstudien ej kunde 
genomföras inom den tidsplan och kostnad som tidigare meddelats och 
beslutats om i kultur- och fritidsnämnden. Detta innebar att kultur- och 
fritidsnämnden vid sitt sammanträde 2021-06-17 beslutade att: 
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. 
 
Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2022-01-27 redovisades 
förstudien av representanter från serviceförvaltningen. Vid samma möte 
fattade nämnden beslutet att förändra utredningsuppdraget som gavs av 
kultur- och fritidsnämnden åt förvaltningen 2020-03-26 § 44, till att endast 
gälla bad- och simverksamhet. 
 

Beslutsunderlag 
1. Beslutsförslag, 2022-03-03 

2. Veddige simhall statusbesiktning (förstudie) 

3. Bilaga 6 Kalkyl 

 
 

Övervägande 
Tjänstekoncessionsupphandling för extern drift av kommunens 

simanläggningar har genomförts, och Veddige simhall ingår som option i 

den genomförda upphandlingen. Detta innebär att efter ett eventuellt beslut 

om fortsatt drift är fattat kommer dialog att starta mellan förvaltningen och 

driftsoperatören angående utrustning- och inventariebehov.  

Det är viktigt att servicenämnden säkerställer en tidsplan för när driften 
kan startas utefter de renoveringsbehovs som behöver göras dessförinnan.  
Tidsplanen från servicenämnden ska ta hänsyn till verksamhetsbehovet så 
att minimalt med driftsstopp sker efter öppnande.  
 
 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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 § 32 Dnr KFN 2022/0038 

 
 

Kultur- och fritidslokaler vid grundskola i 
nordväst 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar: 

 
1. godkänna framtagen behovsanalys avseende nya kultur- och 

fritidslokaler vid nybyggnation av grundskola i nordväst, 

 

2. godkänna förskole- och grundskolenämndens samt 

kommunstyrelsens beslut om uppstart av förstudie och att steget 

åtgärdsval enligt fastighetsinvesteringsprocessen utgår, 

 

3. överlämna ärendet till samhällsutvecklingskontoret så nämndens 

behov inkluderas i förstudiearbetet 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Förskole- och grundskolenämnden beslutade 13 december 2021 att föreslå 

kommunstyrelsen att uppdra åt samhällsutvecklingskontoret att starta upp 

förstudie för ny grundskola i nordväst. Kommunstyrelsen beslutade 25 

januari 2022 att anta förskole- och grundskolenämndens förslag. I beslutet 

beskrivs att behov avseende föreningsidrott från kultur- och 

fritidsnämnden ska arbetas in för ett gemensamt och effektivt nyttjande av 

idrottslokaler. För samordningsvinster kommer båda nämnders behov 

omfattas av samma förstudie.  

 

Förstudien genomförs utan antaget ramprogram eller andra styrande 

dokument från nämnderna. Förstudien resulterar av den anledningen inte i 

detaljerade lösningsförslag med färdiga planlösningar utan baseras endast 

på förslagen volym och placering av byggnadskroppar. Parallellt pågår ett 

detaljplanearbete som ska stödja utvecklingsbehovet för nämnderna. I 

förstudien kommer kostnadskalkylen baseras på nyckeltal. Beslut om 

investering tas när riktpriset är framtaget. Beslut om investering reglerar 

även förslag på fördelning av framtida investerings- och hyreskostnader 

mellan nämnderna 

 

Beslutsunderlag 
1. Beslutsförslag 7 februari 2022 

2. Behovsanalys för kultur- och fritidslokaler vid grundskola i nordväst 

3. Beslut kommunstyrelsen 25 januari 2022 §12 

4. Beslut förskole- och grundskolenämnden 13 december 2021 §138 
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Övervägande 
Föreslagen hantering av prioriterat projekt är forcerat i jämförelse med hur 

projekt ska hanteras enligt beslutad modell. Hanteringen är en bra metod 

för att gemensamt mellan nämnderna skapa en ny grundskola med 

tillhörande idrottshallar i nordväst. Metoden stödjer ambitionen att ge 

utrymme åt kultur- och fritidsverksamheter vid nybyggnation. 

 

Förvaltningen konstaterar att dialoger med föreningsidrotten behövs för att 

kartlägga de behov som behöver arbetas in i projekteringen och ligga till 

grund för investeringen.  

Det är viktigt att tillgängliggöra andra lokaler i skolbyggnaden de tider då 

ingen skolverksamhet bedrivs. Behovet av lokaler är främst kopplat till 

musiksal, blackbox och aula för scenkonst, logi, specialsalar för slöjd, 

hemkunskap och matsal samt viss beredningsyta. För olika målgrupper i 

verksamheten under aktiv fritid finns uttalat behov av aktivitets- och 

samlingsytor i idrottsbyggnaden dagtid. Samnyttjande av elevcafé för 

föreningsliv och att kombinera lärar- och domarrum med omklädning och 

dusch är klokt för att inte tvingas bygga dubbla funktioner. 

 

Jämlikhetsbedömning 
Varbergs kommun står inför stora investeringar kommande år. I nuläget 

genomförs inga jämlikhetsanalyser på investeringarna som helhet och 

därför finns ingen övergripande bild av hur beslutade investeringar 

kommer kommuninvånarna till del utifrån kön. Inom kultur- och 

fritidsområdet finns dock omfattande könsuppdelad statistik. Detta 

möjliggör en teoretisk analys av hur en investering kommer tjejer och killar 

till del, främst avseende fördelning av resurser (driftskostnad samt 

nyttjande). Utveckling av nya idrottshallar och aktivitetsytor med en mer 

flexibel utformning bedöms komma en bred allmänhet och föreningsliv till 

godo och bedöms vara neutral ur ett jämlikhetsperspektiv. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Förskole- och grundskolenämnden 

Kommunstyrelsen 

Samhällsutvecklingskontorets avd 

LOFA 
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 § 33 Dnr KFN 2018/0031 

 
 

Information kring projekt skatepark Varberg 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 
 
1. Godkänna redovisningen och lägga informationen till handlingarna 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Varbergs fastighets AB har fått in anbud för byggnation av skatepark i 

Varberg. Anbuden ligger kostnadsmässigt över projektets investeringsram. 

Enligt fastighetsinvesteringsprocessen ska styrgruppen sammankallas vid 

avvikelser i tid, kostnad och omfattning. Samhällsutvecklingskontoret 

sammankallade ett styrgruppsmöte den 4 mars 2022 där information 

lämnades kring olika vägval. Styrgruppen var överens om att gå fram med 

ett underlag för fortsatt genomförande som kräver beslut i 

kommunstyrelsens arbetsutskott. På mötet kommer även kultur- och 

fritidsnämndens presidium att medverka. 

 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 7 mars 2022 

 

Övervägande 
Projektet har pågått under en längre tid inom 

fastighetsinvesteringsprocessens olika faser. När nu inkomna anbud visar 

en högre kostnadsnivå än avsatt investeringsram behöver medel tillföras för 

genomförandet så projektet kan slutföras. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Samhällsutvecklingskontoret, avd 

LOFA 

Kommunstyrelsen 
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 § 34 Dnr KFN 2022/0048 

 
 

Månadsrapport februari 2022 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. godkänna månadsrapport för februari 2022 

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

Beskrivning av ärendet 
Systematisk uppföljning och analys är en central och viktig del i 
styrmodellen. Varje nämnd och bolag ansvarar för att regelbundet och 
systematiskt följa upp den egna verksamheten utifrån mål och resultat, 
kvalitet, ekonomi och personal. Enligt styrmodellen sker gemensam 
uppföljning vid fem tillfällen per år; månadsrapport efter februari och 
oktober, tertialrapport efter april, delårsrapport efter augusti och 
årsredovisning efter årsslutet. Utöver den gemensamma uppföljningen har 
även kultur- och fritidsnämnden även en månadsrapport efter november 
månad.  
 
Det här ärendet beskriver bland vilka budgetförändringar som skett sedan 
kommunfullmäktiges beslut om budget för 2022 samt innehåller en 
kortfattad analys av drift- och investeringsutfall med tillhörande prognos.  
 
 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Beslutsförslag KFN 2022/0048 2022-03-04 
Bilaga 2: Månadsrapport februari 2022 
 

 

Övervägande 
Inga anmärkningsvärda avvikelser noteras i driftutfallet och samtliga 

verksamheter prognosticerar en budget i balans.  

 

För investeringsutfallet är prognosen ett överskott på 900 tkr som beror på 

att det finns oklarheter kring planering och genomförande av den 

konstnärliga gestaltningen av skateparken, där färdigställande beräknas till 

sommaren 2023. Ett visst överskott förväntas också för konstnärlig 

gestaltning på landsbygden på grund av lång planeringshorisont.  

 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 35 Dnr KFN 2022/0040 

 
 

Internkontroll 2022 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 

1. anta internkontrollplan för 2022 med bifogad riskanalys som 
underlag. 
 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
I enlighet med kommunallagen ansvarar kultur- och fritidsnämnden för 
den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Syftet med 
internkontroll är att säkerställa att befintlig verksamhet, inom nämndens 
ansvarsområde, bedrivs i enlighet med lagar och regler och att 
verksamheten samt ekonomin är tillförlitlig. Viktigt att beakta är den 
förebyggande roll som internkontroll har som skydd mot oberättigade 
misstankar mot såväl förtroendevalda för verksamheten som tjänstemän 
inom dess verksamhet. 
 

Beslutsunderlag 
1. Beslutsförslag KFN2022/0040, 2022-03-10 

2. Internkontrollplan 2022 

3. Riskanalys  

 

Övervägande 
Lagda förslag till beslut, inklusive åtgärder, har sin utgångspunkt i en 

beredningsprocess inom kultur- och fritidsförvaltningen med beslut från 

förvaltningschef efter samråd i ledningsgruppen. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 36 Dnr KFN 2021/0054 

 
 

Kulturstrategi för barn och unga 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

1. anta Kulturstrategi för barn och unga 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
I budget 2021 togs beslut av kultur- och fritidsnämnden om en revidering 
av kulturplan barn och unga. I enlighet med kommunens riktlinjer för 
styrdokument ändrades namnet till Kulturstrategi för barn och unga.  
  
Varbergs kultur-och fritidspolitiska strategi, antagen av 
kommunfullmäktige 2014-04-22, § 65 understryks att kommunens skolor 
och kulturinstitutioner bör bedriva ett nära samarbete i syfte att integrera 
kultur i barns och ungas vardag. Kultur-och fritidspolitiska strategin sätter 
ramar, riktlinjer och struktur för kommunens arbete med kultur. 
 
Kulturstrategi för barn och unga syftar till att strukturera och organisera 
kulturarbetet för barn och unga 0–19 år.  
  
Kulturstrategi för barn och unga både underlättar och är en förutsättning 
för att förvaltningarna ska kunna ta del av bidrag från Region Halland samt 
i ansökan om bidrag till Skapande skola från Statens kulturråd.  
 
På Kultur-och fritidsnämnden den 27 januari 2022 beslutades att strategin 
skulle skickas på remiss till Förskole-och grundskolenämnden samt 
Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden. Nämnderna har nu lämnat in 
sina remissvar.  
 
 

Beslutsunderlag 
1. Beslutsförslag 2022-03-02 
2. Kulturstrategi för barn och unga 
3. UAN 2021/0224 § 9 Kulturstrategi barn och unga 
4. FGN 2021/0413 § 10 Kulturstrategi för barn och unga  

 

 

 

Övervägande 
Kulturstrategi för barn och unga innehåller tre fokusområden som är 

framtagna i ett gemensamt arbete mellan förvaltningarna förskole- och 

grundskoleförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt utbildnings- 

och arbetsmarknadsförvaltningen. Strategins mål och fokusområden har 
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bland annat sin grund i Varbergs kultur- och fritidspolitiska strategi, 

nationella kulturpolitiska mål och FN´s barnkonventionen där barn och 

ungas möjligheter och rättigheter till konst- och kulturupplevelser är 

reglerade i lagen. 

Kulturstrategins fokusområden är:  

o Inkludering och likvärdighet 

o Delaktighet och inflytande 

o Kulturell och konstnärlig mångfald 

 

Strategin förväntas leda till barns och ungas möjlighet till konst- och 

kulturupplevelser, präglade av inkludering och likvärdighet, delaktighet och 

inflytande samt kulturell och konstnärlig mångfald.  

 

För att konkretisera Kulturstrategin för barn och unga tar förskole- och 

grundskoleförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt utbildnings- 

och arbetsmarknadsförvaltningen fram en handlingsplan för en 

kulturgaranti. Kulturgarantin tydliggör vad Varbergs kommun ska erbjuda 

barn och unga i form av kulturupplevelser och skapande i kommunal 

förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. 

 

Förskole- och grundskolenämnden samt Utbildning-och 

arbetsmarknadsenheten har i sina remissvar valt att ställa sig bakom 

Kulturstrategi för barn och unga. Förskole- och grundskolenämnden skriver 

i sitt remissvar att ”kulturstrategin stödjer arbetet för utbildningens 

likvärdighet i hela kommunen och stärker skolans uppdrag utifrån 

läroplanens del i kapitel 1. Ur ett barnrättsperspektiv bidrar kulturstrategin 

till alla barns och elevers rätt till ett rikt kulturliv”. Utbildnings-och 

arbetsmarknadsförvaltningen lyfter fram i sitt remissvar att ”skolan är en 

kulturell mötesplats och enligt gällande läroplaner ska skolan tillse att 

elever kan söka sig till kulturutbud som en källa till kunskap, självinsikt och 

glädje samt hämta stimulans ur kulturella upplevelser”. 

 

Jämställdhetsbedömning 
Förslaget påverkar jämställdheten så till vida att strategin verkar för att 

förbättra möjligheterna till konst- och kulturupplevelser för barn och unga 

oavsett kön eller könstillhörighet.  
 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 37 Dnr  
 
 

Förvaltningen informerar 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar: 
 

1. Godkänna informationen och lägga den till handlingarna.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Förvaltningschef Anna Reinhardt informerar: 
1. Information kring arbete inom Varbergs kommun utifrån det 

säkerhetspolitiska läget. 
2. Heldag 12 maj med KFN 
 
 
Avdelningschef Mari Hagborg Lorentzon informerar: 
1. Pingvinen 
2. Passagesystem, arbete pågår  
 
Avdelningschef Mariella Sivertstrand informerar: 
1. Andreas Sköld - Kulturskolan 
2. Komedianten - 10 års jubileum 
3. Flytt av konstverk 
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 § 38 Dnr  
 
 

Delegeringsärenden 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar: 
 
1. Godkänna redovisningen.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
1. Avtal med Tvååkers IF angående skötsel - beslut taget 2022-03-15. 
2. Beslut av Arbetsutskottet - svar på remiss angående program för 
räddningstjänst med tillhörande delplaner vid utsläpp av radioaktiva 
ämnen. 
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 § 39 Dnr  
 
 

Rapporter 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar: 
 

1. Godkänna redovisningen:  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
1. §55, LN VBG210027, Processutvärdering av samverkansinsatsen 

Aktiviteter för barn och unga i behov av stöd 
 
2. Bidrag till vård av byggnadsminnet Kvarnadalen, Varbergs kommun 
 
3. Tillsyn enligt miljöbalken på idrottshall vid Derome Skola, fastigheten 

Åsby 8:22 
 
4. Tillsyn enligt miljöbalken på idrottshall vid Kung Karl Skola, fastigheten 

Österby 1:73 
 
5. Medarbetardagar 2022 
 
 


