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Plats och tid Västkusten, klockan 9.00-11.55 

Beslutande Lena Språng (C), ordförande 
Jenny Bolgert (S), vice ordförande 
Sven Andersson (M)  

 

   

Övriga deltagare Anna Reinhardt, förvaltningschef, § 36, 39, 42,  
Mari Hagborg-Lorentzon, avdelningschef 
Ermin Skoric, nämndsekreterare, § 41 
Jennie Wennerström, § 37 
Margita Stralforss, § 39 
Johan Suomela, § 39 
Anna Frid, § 40 
 
 

Utses att justera Sven Andersson (M)  

Justeringens plats 
och tid 

Norrgatan 25, 23 maj 2022 

Sekreterare Ermin Skoric Paragraf 36-43 

Ordförande Lena Språng  

Justerande Sven Andersson    
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 § 36 Dnr  
 
 

Förvaltningen informerar 
Arbetsutskottet beslutar 
 

1. Godkänna informationen och lägga den till handlingarna.  
 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 
Förvaltningschef Anna Reinhardt informerar:  
 

1. Det säkerhetspolitiska läget 
2. Besök från KSAU 
3. Sebastian Larsson går vidare till annan tjänst 

 
Avdelningschef Mari Hagborg-Lorentzon informerar: 
 

1. Dialog med föreningar 
 
 
 
Protokollsutdrag:  
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 § 37 Dnr KFN 2022/0023 
 
 

Förstudierapport - Ny grundskola, 
grundsärskola och idrottshall Håsten 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att 
 

1. godkänna förstudierapport för ny grundskola, grundsärskola och 
idrottshall Håsten 

2. föreslå kommunstyrelsen godkänna investeringsmedel för 
projektets fas 1 med 15 000 tkr 

3. föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige lägga in 
objekt 32628 i kommunens investeringsplan för genomförande 
2022 - 2026 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Beslut på sammanträdet 
Lena Språng (C) föreslår ändringsförslag i punkt 1 till: 

1. godkänna förstudierapport för ny grundskola, grundsärskola och 
idrottshall Håsten. 

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar först om arbetsutskottet kan besluta enligt punkt 2 och 3 
och finner att så är fallet. 
 
Ordförande frågar sedan om arbetsutskottet kan besluta enligt Lena 
Språngs (C) förslag till ändring i punkt 1 och finner att så är fallet.  
 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-01-25 (KS 2021/0214) att ge 
samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att genomföra förstudie för 
byggnation av ny grundskola, grundsärskola och idrottshall Håsten.  
Bakgrunden till behovet är att Håstens grundskola har så pass omfattande 
renoveringsbehov att beslut tagits om rivning samt att grundsärskolan vuxit 
ur sina lokaler på Mariedalskolan. En nybyggnation innebär även en 
möjlighet att möta det ökande behov av grundskole- och 
grundsärskoleplatser i som finns i centrumområdet. För att klara 
efterlevnad av skolidrott krävs fullstor idrottshall med kompletterade 
idrottsytor för skola, särskola och föreningsliv. 
 
I förstudieuppdraget föreslogs en totalentreprenad i partneringsamverkan 
vilket gör förstudierapporten mindre omfattande än brukligt enligt gällande 
fastighetsinvesteringsprocess. Anledningen är bland annat att flertalet av 
förberedande utredningar, fastställande av lokalutformning och kringytor 
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genomförs under projekteringsskedet (fas 1) i samarbete med upphandlad 
entreprenör. Det skapar tidseffektivitet och en ökad samverkan mellan 
förvaltningarna och dess intressenter. 
 
 
Beslutsunderlag 
1. Beslutsförslag 27 april 2022 
2. Förstudierapport – Ny grundskola, grundsärskola och idrottshall 

Håsten 
3. Bilaga 1. Utkast Planbeskrivning, plankarta, 2022-03-23 
4. Bilaga 2. Volymstudie, 2021-05-30 
5. Bilaga 3. Geoteknisk utredning, 2022-04-14 
6. Bilaga 4. Riskanalys, 2022-04-20 
7. Bilaga 5. Kommunikationsplan, 2022-04-08 
 
Övervägande 
Syftet med förstudierapporten är att säkerställa de grundläggande 
förutsättningarna på platsen inför start av projektering. Förstudien har 
genomförts utan antaget ram- eller lokalprogram eller andra styrande 
dokument från verksamheterna. Förstudierapporten resulterar därför inte i 
några färdiga planlösningar utan enbart en volymskiss där lokalytor och 
kostnadskalkyl är framtagna genom nyckeltal och erfarenheter från tidigare 
genomförda projekt. Det är fortfarande en uppskattning av antal 
kvadratmeter vilka kan komma att revideras efter framtaget lokalprogram 
och lokalutformning. Tidsplan indikerar att nytt investeringsbeslut tas 
under kvartal 1 2023 när färdiga handlingar och riktpriskalkyl är 
framtagen.  
 
Parallellt med förstudien pågår ett arbete hos kultur-och 
fritidsförvaltningen att tillsammans med lokalförsörjningsavdelningen ta 
fram lokalprogram för att beskriva behoven mer detaljerat inför 
projekteringen. 
Förstudiearbetet sker i samverkan med förskole- och 
grundskoleförvaltningen.  
Projektet kommer att delas in i två faser:  
 

• Fas 1 omfattar projekterings-och kalkylarbete i samarbete med 
utsedd entreprenör. Denna fas resulterar i så pass färdiga 
handlingar att det är möjligt att upprätta en riktpriskalkyl. För att 
påbörja fas 1 krävs beslut i förskole- och grundskolenämnden, 
kultur- och fritidsnämnden samt kommunstyrelsen.  

 
• Fas 2 omfattar genomförandet av projektet och för att påbörja fas 2 

krävs nytt beslut i förskole- och grundskolenämnden, kultur- och 
fritidsnämnden samt kommunstyrelsen då även internhyra, resurser 
och underhåll förs in i beslutet efter att projektkalkyl upprättats.  
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Jämställdhetsbedömning 
Varbergs kommun står inför stora investeringar kommande år. I nuläget 
genomförs inga jämställdhetsanalyser 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 med en mer 
flexibel utformning bedöms komma en bred allmänhet och föreningsliv 
tillgodo och  
bedöms vara neutral ur ett jämställdhetsperspektiv. Just denna hall ska 
utformas med hänsyn tagen till grundsärskola och parasport. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Lokalförsörjningsavdelningen, 

samhällsutvecklingskontoret 
Förskole- och grundskolenämnden 
Kommunstyrelsen 
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 § 38 Dnr KFN 2022/0067 
 
 

Remissvar - Motion om attraktiva arbetsplatser 
och särskilda boenden 
Beslut 

1. Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden att föreslå 
kommunfullmäktige att avstyrka motionen.  

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

1. Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden att föreslå 
kommunfullmäktige att avstyrka motionen.  

 

Beslutsgång  
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan besluta i enlighet med Lena 
Språngs (C) förslag till ändring och finner att så är fallet.  
 

Beskrivning av ärendet 
Birgitta Sagdahl Wildtberg (S) har i en motion föreslagit att 
kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en plan för 
att så snart som möjligt förse de fastigheter som har verksamhet under 
sommarmånaderna med klimatanläggning.  
 
Motionären hänvisar till den varma sommaren 2018 då många, framför allt 
äldre, led av den höga temperaturen. Motionären menar att det idag finns 
prisvärda lösningar för klimatanläggningar och att det är viktigt att ta tag i 
problematiken i tid.  

Kultur- och fritidsnämnden har tillsammans med förskole- och 
grundskolenämnden, byggnadsnämnden, hamn- och gatunämnden, miljö- 
och hälsoskyddsnämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden samt 
överförmyndarnämnden fått motionen på remiss. 

 
Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 3 maj 2022 
Bilaga: Attraktiva arbetsplatser och särskilda boenden – motion väckt av 
Birgitta Sagdahl Wildtberg (S) 
 
Övervägande 
Kultur- och fritidsförvaltningen strävar efter att vara en attraktiv 
arbetsgivare och vidtar kontinuerligt åtgärder för att arbetsmiljön ska vara 
så bra som möjligt. Arbete i stark värme kan vara påfrestande för kroppen. 
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Idag finns enbart klimatkyla i stadshus C. I förvaltningens 
verksamhetslokaler som idrottshallar, mötesplatser, bibliotek eller 
samlingslokaler kan det sommartid bli varmt och vissa åtgärder har gjorts 
för att undvika alltför höga inomhustemperaturer som exempelvis 
solavskärmning på större fönsterpartier i sydväst-läge samt någon portabel 
AC-anläggning. 
Att investera i klimatanläggningar i de större lokalerna skulle innebära en 
betydande kostnad. Mot bakgrund av det bedömer förvaltningen inte att det 
finns ett behov som motiverar en investering i klimatanläggningar inom 
nämndens verksamheter. Finns det behov av att förse övriga nämnders 
fastigheter med klimatanläggningar motsätter sig förvaltningen inte en plan 
för det arbetet. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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 § 39 Dnr KFN 2022/0048 
 
 

Tertialrapport 2022 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta 

1. godkänna tertialrapporten för januari-april 2022 
2. godkänna kultur- och fritidsförvaltningens förslag till handlingsplan 

genom att anta alternativ ett som innebär att kommunstyrelsen 
skriver av ett eventuellt underskott som beror på ökade 
mediakostnader. 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Beskrivning av ärendet 
Enligt ”Styrmodell för Varbergs kommun” framgår att tertial-, delår- och 
helårsuppföljningen utgör grunden för kommunens uppföljning.  
 
Tertialrapporten innehåller en verksamhetsbeskrivning, ekonomisk analys 
av drift- och investeringsutfall med tillhörande prognos samt en 
uppföljning av nyckeltal. Det finns även med en personaluppföljningsdel. 
 
Enligt styrmodellen ska också en nämnd som prognostiserar eller 
konstaterar ett underskott anmäla detta till kommunstyrelsen. Nämnden 
ska vidta åtgärder för att uppnå ekonomisk balans och presentera för 
kommunstyrelsen hur det negativa resultatet ska återställas. 
 
Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Beslutsförslag tertialrapport 2022 
Bilaga 2: Tertialrapport 2022 
Bilaga 3: Handlingsplan 2022 
 
 
Övervägande 
Under tertialet har inflationen stigit vilket förstärktes ytterligare när 
säkerhetsläget i Europa förändrades. På råvarumarknaden har priset på 
olja, gas och kol ökat kraftigt, vilket påverkar verksamhet som har stort 
behov av energi för sin verksamhet. Då kultur-och fritidsnämnden ansvarar 
för ett antal anläggningar har de ökade priserna fått en stor påverkan på 
mediakostnaderna (el, vatten, värme). Efter årets första fyra månader har 
mediakostnaderna överstigit budgeten med ca 1 700 tkr och belastat 
utfallet. Kultur- och fritidsförvaltningen anser att det bör hanteras som en 
oförutsägbar kostnad som främst beror på stigande energipriser. Då kultur- 
och fritidsnämnden inte fick ta med sig hela det föreslagna överskottet från 
2021, som delvis berodde på lägre mediakostnader, så föreslår kultur- och 
fritidsförvaltningen att ett eventuellt underskott som uppstår på grund av 
ökade mediakostnader skrivs av i samband med bokslutet 2022 (enligt 
alternativ ett i handlingsplanen).  
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Alternativ två är att reglera avvikelsen via resultatreserven vilket innebär 
att den kommer minska väsentligt. Att reglera det genom resultatreserven 
får inte någon större påverkan för verksamheten i år. Nämndens ingående 
resultatreserv uppgår till 4 395 tkr, under året har nämnden beslutat att 
nyttja 600 tkr för lovaktiviteter. Därmed finns 3 795 tkr kvar i 
resultatreserven.  
 
Alternativ tre är att kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att 
hantera underskottet inom befintlig budget i år vilket skulle få betydande 
konsekvenser för verksamheten under året.  
 
Ett fortsatt högt elpris under resterande del av året (maj-december) 
kommer med all sannolikhet innebära att avvikelsen bli ännu större till 
årsskiftet. Det har dock inte beaktats i den här prognosen som alltså enbart 
bygger på utfallet för perioden januari till april.  
 
Notera också att avvikelsen gällande mediakostnad för Pingvinen är ca 
1 100 tkr efter årets första fyra månader. Då inte slutredovisningen är klar 
för Pingvinen så kan det innebära att kultur- och fritidsnämnden ska få 
ytterligare kompensation för ökade hyreskostnader.  Mediaberäkningen i 
projektkalkylen kan innehålla antagande kring energiförbrukning som inte 
stämmer överens med utfallet. Slutredovisningens färdigställande är något 
som kan komma att påverka prognosen åt det positiva hållet framöver. 
Det har dock inte beaktats i den här prognosen som alltså enbart bygger på 
utfallet för perioden januari till april.  
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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 § 40 Dnr KFN 2022/0068 
 
 

Samrådsyttrande över förslag till ändring av 
stadsplan för kvarteret Trädgården 
Beslut 

1. Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden tillstyrka 
förslaget till ändring av stadsplan för kvarteret Trädgården. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Beskrivning av ärendet 
Trädgården 7 ligger i centrala Varberg, vid Västra Vallgatan cirka 400 
meter från järnvägsstationen och 150 meter från torget. Den yta som 
ändringen omfattar utgör ungefär 200 m² av fastighetens totala yta om 
1000 m².  
 
Byggnaden används bland annat som biograf. Ansökan gäller tillbyggnad av 
biografsbyggnad inom befintlig biografsverksamhet. Syftet med 
planändringen är att möjliggöra för en utökad byggrätt för befintlig 
biografsverksamhet. Aktuell planändring omfattar endast del av fastighet 
Trädgården 7 och markanvändningen är fortsatt handelsändamål. 
 
Planområdet är en del av Varbergs stadskärna som är av riksintresse för 
kulturmiljövård enligt 3 kap. 6 § MB och rörligt friluftsliv enligt 4 kap. 2 § 
MB. Bestämmelserna utgör dock inget hinder för ändringen av stadsplanen. 
 
Beslutsunderlag 

1. Beslutsförslag 25 april 2022 
2. SBK 2021-1838 2022-04-08 - Remiss - begäran om yttrande 

förvaltningar 
3. Plan- och  genomförandebeskrivning: Ändring av stadsplan för 

kvarteret Trädgården (plan 100). Samrådshandling, upprättad 
2022-04-12. 

 
Övervägande 
Kultur- och fritidsnämnden ser positivt på att biografen genom 
planändringen kan få bättre förutsättningar för sin verksamhet. I övrigt 
finns inget att tillägga. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Byggnadsnämnden 

 
 
 
 
 
  



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2022-05-19 11 
   

 
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 41 Dnr KFN 2022/0042 
 
 

Redovisning av uppföljning och insyn av 
verksamhet som utförs av privata utförare 2022 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta 
 
1. godkänna förvaltningens redovisning av uppföljning och kontroll av 
verksamhet som utförs av privata utförare. 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Beskrivning av ärendet 
Riksdagen har beslutat om förändringar i kommunallagen som innebär att 
kommunfullmäktige för varje mandatperiod ska anta ett program med mål 
och 
riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare. Detta gäller från 
och 
med 1 januari 2015. Syftet är att förbättra uppföljning och kontroll av 
privata 
utförare samt öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet. 
 
Förändringarna i kommunallagen innebär att kommunen skall 
- Kontrollera och följa upp verksamhet som enligt lag drivs av privata 
utförare 
- Genom avtal tillförsäkra information som gör det möjligt för 
allmänheten att få insyn i verksamheten 
- Se till att kommunala företag ger allmänheten insyn i verksamhet som 
de lämnar till privata utförare 
- I fullmäktige besluta om ett program för varje mandatperiod med 
generella mål och riktlinjer när verksamheter drivs av privata utförare 
- Tillgodose en generell informationsskyldighet när enskilda personer 
kan välja mellan olika utförare 
 
Programmet omfattar verksamheter som tydligt riktar sig till och rör 
invånarna. Det kan handla om hela verksamheter som till exempel särskilda 
boenden för äldre. Det kan också handla om delar av en verksamhet som 
har 
stor betydelse för invånaren som till exempel måltidsverksamhet och 
städning 
i skolan. 
 
 
Beslutsunderlag 

1. Beslutsförslag 17 februari 2022 
2. Kommunfullmäktige 16 februari 2016, § 30 

 
 
Övervägande 
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Förvaltningen har gjort bedömningen att samtliga avtal med privata 
utförare där kommunen ersätter utföraren för att utföra en tjänst innebär 
köp av tjänst. Det betyder att avtalen med privata utförare omfattas av 
Lagen om offentlig upphandling (LOU). Därför har upphandling 
genomförts varpå avtal utformats i samråd med upphandlingsavdelningen. 
Avtalen tar hänsyn till de krav som ställs gällande uppföljning och insyn.  
 
Badverksamheten är upphandlad enligt Lagen om offentlig upphandling 
(LOU) från och med 2021-01-01. Badverksamheten riktar sig till och rör 
medborgarna. Avtalet omfattar uppdraget att erbjuda allmänheten, skolor 
och föreningar goda förutsättningar för idrott och motion i Varbergs is- och 
simarena  - Pingvinen, Simstadion och Veddige simhall. Då uppdraget 
innebär helhetsansvar för badverksamheten exklusive teknisk drift 
omfattas det av programmet.  
 
Förutom avtal om badverksamhet har förvaltningen avtalat med flera 
föreningar om viss skötsel av idrottsanläggningar. Upphandling har 
genomförts och avtal har formulerats i samråd med upphandlingen på ett 
sätt som möjliggör insyn och uppföljning.  Exempel på avtal är avtal med 
Sjöaremossens isbaneförening gällande Sjöaremossens isbana. Ytterligare 
ett exempel är skötsel av Övrevi IP. Det sistnämnda upphandlas under 
våren 2022. Gemensamt för skötselavtalen är att de avser en eller ett fåtal 
tydligt avgränsade sysslor och att verksamhetsöverlämning inte sker. 
Förvaltningen bedömer därför att skötselavtalen inte omfattas av 
programmet för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privat 
utförare.  
 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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 § 42 Dnr KFN 2022/0076 
 
 

Projektstöd till ett kulturarrangemang 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden bevilja Bourbon Day 

58 133 kr. 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Beskrivning av ärendet 
-- 
 
 
Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 2022-05-04 
 
 
Övervägande 
Projektstöd till kulturarrangemang hanteras i vanlig ordning inom kultur- 
och fritidsförvaltningen utifrån tilldelad delegation och de principer som 
följer enligt kommunallagen. Det aktuella ärendet anses dock ligga nära 
principiell beskaffenhet såtillvida att det är av vikt att arrangemanget 
genomförs då det finns ett mervärde samtidigt som kultur- och 
fritidsförvaltningen bedömer att ansökan är bristfällig och inte tillfyllest i 
sin helhet. Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer därmed att frågan 
behöver avgöras av kultur- och fritidsnämnden i sak.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Click here to enter text. 
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 § 43 Dnr  
 
 

Initiativärende från Jenny Bolgert 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden att avslå 
initiativärendet med anledning av tidigare satsade medel från nämnden om 
600 tkr och tilldelade medel från statens kulturråd om 950 tkr. 
Verksamheterna arbetar redan efter initiativets intentioner. 
 
 
Beslut på sammanträdet 
Lena Språng (C) föreslår ändringsförslag till:  
Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden att avslå 
initiativärendet med anledning av tidigare satsade medel från nämnden om 
600 tkr och tilldelade medel från statens kulturråd om 950 tkr. 
Verksamheterna arbetar redan efter initiativets intentioner. 

 
Beslutsgång  
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan besluta i enlighet med Lena 
Språngs (C) försalg till ändring och finner att så är fallet. 
 
 
Förslag till beslut från Socialdemokraterna 

Den socialdemokratiska gruppen förslår kultur- och fritidsnämnden besluta 
att:  

1. Avsätta 200 000kr ur resultatreserven för en extra satsning riktad 
till kulturskolan.  

2. Satsningen skall främja skolans arbete med att bredda antagningen 
av elever.  

3. Återrapportera till nämnd under hösten 2022. 
 

Beskrivning av ärendet 
Under hösten 2018 genomförde Varbergs kommun en undersökning som 
riktar sig till ungdomar i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet i syfte att ta 
reda på hur deras livssituation ser ut i kommunen (Lokal uppföljning av 
ungdomspolitiken, ”LUPP”). Enkäten går igenom flera livsområden bland 
annat fritid, skolan, hälsa, alkohol, narkotika, tobak, framtiden, arbete, 
delaktighet och inflytande.  

I Lupp-enkäten framkommer att de allra flesta unga är nöjda med sin 
tillvaro och sin syn på framtiden, men i enkäten identifieras tre grupper av 
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unga som inte upplever framtiden som lika ljus. Det är unga som är 
utlandsfödda, unga som har oro för familjens ekonomi och unga som har en 
funktionsnedsättning. Inom samtliga livsområden svarar dessa grupper 
med ett negativ avvikelse. 

Inom kulturområdet diskuteras ofta hur vi ska kunna bredda deltagande, 
rekrytering/antagning. Hur får vi en bra blandning till den professionella 
scenen/konsten? Grupper som brukar nämnas som står utanför är 
socioekonomisk svaga och utlandsfödda.  

Kultur- och fritidsnämnden är inne på sitt sista år i mandatperioden. Vi har 
som mål att prioritera särskilt utsatta människor och grupper inom alla 
verksamhetsområden. Med bakgrund av LUPP-enkäten vill vi ge en hjälp i 
riktning att kulturskolan fortsätter att arbeta för breddad antagning till 
skolan.  

För den socialdemokratiska gruppen,  

Jenny Bolgert (S) 

 

Beskrivning 

Jenny Bolgert (S) reserverar sig.  
 
 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  
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