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Plats och tid Kultur- och fritidsnämndens sammanträdesrum, klockan 16.00 – 17.10 

Beslutande Lena Språng (C) 

Sven Andersson (M) 

 

   

Övriga deltagare Mari Hagborg Lorentzon, tf. förvaltningschef 

Sebastian Larsson, nämndsekreterare 

Olof Johansson, enhetschef §§ 41-42 

Per Eriksson, handläggare §§ 41-42 

Utses att justera Sven Andersson (M) 

Justeringens plats 

och tid 
Kultur- och fritidsförvaltningen 18 mars 2020 

Sekreterare Sebastian Larsson Paragraf 41-43 

Ordförande Lena Språng (C) 

Justerande Sven Andersson (M)   
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 

§ 41 Dnr KFN 2019/0022 
 
 
 

Begäran om yttrande – motion om att motverka 
digitalt utanförskap 

Beslut 
 
Arbetsutskottet lämnar ärendet utan förslag till beslut 
_______________________________________ 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lena Språng (C) lämnar som förslag att arbetsutskottet inte ska föreslå kultur- och 

fritidsnämnden något beslut i ärendet. 

 

Beslutsgång 

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

och finner att så är fallet. 

 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltning har den 21 januari begärt nämndens yttrande över 

Lukas Nord Axelssons motion om att ta fram en plan för att motverka digitalt 

utanförskap samt erbjuda utbildning till dem som är i eller riskerar att hamna i 

digitalt utanförskap. Yttrandet önskas senast 30 april 2020.  

 

Enligt motionen är digitalt utanförskap ett stort problem inom vissa grupper bland 

våra invånare, såsom äldre, nysvenskar och personer med funktionsnedsättning.  

 

Beslutsunderlag 

Begäran om yttrande gällande motion om att motverka digitalt utanförskap 

(KS 2019/0331-6) 

Motion från Lukas Nord Axelsson (S) om att motverka digitalt utanförskap 

(KS-2019/0331-1) 

 

Ekonomi och verksamhet 

Arbetet med digitalt utanförskap ingår i den dagliga verksamheten och innebär 

således inga extra kostnader utöver befintlig budget.  

 

Övervägande 

Kultur- och fritidsnämnden har verksamheter som vänder sig särskilt till de tre 

grupper som enligt motionen löper särskilt stor risk att hamna i digitalt 

utanförskap. Aktiv Senior bedömer att många äldre saknar erforderliga kunskaper. 

Det förekommer också att äldre saknar dator, bank-id och Swish. Verksamheten 
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har erbjudit utbildning till seniorer under 2019, men man bedömer att genomförda 

insatser ej är tillräckliga för att förhindra ett digitalt utanförskap uppstår bland 

äldre.  
 

Inom verksamheten Funkas målgrupp är digitalt utanförskap ett problem. Många 

saknar grundläggande datorkunskap. Inom målgruppen är det dessutom vanligt att 

man saknar eget kontokort, bank-id och Swish. Det betyder att man utesluts från de 

kommunala aktiviteter och tjänster som endast godkänner kort eller Swish som 

betalningsmedel. Personer med synnedsättning, lässvårigheter eller svårighet att ta 

till sig information har ett ofta ett behov av personlig kontakt.  

 

Inom inkludering är språksvårigheter är det främsta hindret i vardagen. Det innebär 

i vissa fall att det är svårt att ta till sig information på internet. Inom verksamheten 

ser man främst ett behov av personliga möten som alternativ till digitala lösningar.   

 

Genom Varberg Direkt har kommunen en verksamhet som vänder sig till direkt till 

invånarna. Möjlighet finns till personliga möten. Kultur- och fritidsnämndens 

verksamheter ingår i Varberg Direkt.   

 

Varberg Direkt har möjlighet att bemöta varje individ efter dennes unika 

förutsättningar. Därmed finns det möjlighet att möta invånarna med icke-digitala 

alternativ i de fall en invånare inte kan hantera de digitala verktyg som kommunen 

erbjuder.  Kultur- och fritidsförvaltningen ser framtida möjligheter att automatisera 

ett flertal processer som ingår i Varbergs direkts såväl som förvaltningens 

verksamhet. Därmed frigörs tid, bland annat för Varberg Direkts personal, att ge 

mer stöd till de grupper som befinner sig i eller riskerar att hamna i ett digitalt 

utanförskap.   

 

Motionärens förslag att ta fram en plan och genomföra en utbildning avstyrks. 

Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att en sådan plan inte anses förändra 

medvetenheten i det arbete som görs för att möta den utsatta gruppens behov. En 

utbildningsinsats i den omfattning som motionären föreslår anses vara svår att 

anpassa på ett sätt som ger önskat resultat.  
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§ 42 Dnr KFN 2019/0189 
 
 
 
 

Slutrapport drift av badanläggningar 

 
Arbetsutskottet lämnar ärendet utan förslag till beslut 
 
_______________________________________ 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lena Språng (C) lämnar som förslag att arbetsutskottet inte ska föreslå kultur- och 

fritidsnämnden något beslut i ärendet. 

 

Beslutsgång 

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

och finner att så är fallet. 

 

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och fritidsförvaltningen gavs den 18/12 uppdraget att undersöka 

förutsättningarna för drift av bad- och simverksamhet i annan regi samt att det i 

uppdraget skulle ingå en risk- och konsekvensanalys (KFN 2019/0189 §184). 

Redovisningen hölls och godkändes av nämnden den 30/1 (KFN 2019/0189 §2). 

Vid påföljande nämnd den 27/2 antogs taxor och öppetförhållanden för den nya 

anläggningen (KFN 2019/0189 §21 respektive §22).  

Kommunstyrelsen har gett kommundirektören i uppdrag att inför 2021 ta fram ett 

sparprogram om 70 miljoner, vilket hittills resulterat i en rad sparförslag, varav ett 

avser extern drift av kommunens badverksamhet. Med anledning av detta har 

kultur- och fritidsnämnden i januari 2020 givit kultur- och fritidsförvaltningen i 

uppdrag att utreda dels om drift av bad och simverksamhet i annan regi skulle 

innebära en besparing, dels utreda vilka effekter i övrigt det skulle få för 

föreningar, allmänhet och skola.  

En annan besparingsåtgärd som föreslås i omställningsuppdraget avser nedläggning 

av badverksamheten i Veddige simhall. Denna sparåtgärd ingick inte i det 

utredningsuppdrag som kultur- och fritidsnämnden gav kultur- och 

fritidsförvaltningen. I syfte att utreda möjliga synergieffekter har dock kultur- och 

fritidsförvaltningen valt att utöka utredningen till att även omfatta de alternativ som 

innebär att båda separata sparförslagen genomförs som en gemensam åtgärd.  

 

Beslutsunderlag 
Extern drift badverksamhet - slutrapport  

Risk- och konsekvensbedömning  

Förstudie - se över antal simhallar  

Identifierade problem och planerade åtgärder 
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Övervägande 
Efter utredning och benchmarking förordar kultur- och fritidsförvaltningen att 

badverksamheten blir föremål för upphandling samt att avtalsformen 

tjänstekoncession används. Därutöver föreslås Veddige simhall att läggas ner.  

Förslaget är grundat bland annat i följande antaganden  

• • En privat aktör bedöms kunna ha stordriftsfördelar och därmed 

kunna driva simverksamheten mer kostnadseffektivt.  

• • Tjänstekoncession med privat verksamhetsdrift samt fortsatt 

kommunal teknisk drift bedöms vara en avtalsform som garanterar långsiktighet i 

vård och underhåll av anläggningen.  

• • Veddige Simhall bedöms inte kunna drivas med lönsamhet.  

• • Pingvinen har kapacitet att ersätta Veddige simhall  

• • Föreningarna kommer med största säkerhet att välja bort Veddige 

simhall till förmån för Pingvinen för sin verksamhet.  

• • Veddige simhall är en äldre anläggning med stora behov av 

renovering för fortsatt drift. Detta medför troligen höga investeringskostnader som 

följd. Hur stora är i dagsläget inte känt.  

• • Sammanlagt kan ett sådant förfarande innebära en årlig besparing 

för kommunen om minst 4 622 tkr  

 

Risk- och konsekvensanalysen visar på områden att hantera i ett 

upphandlingsförfarande. Perspektiv att särskilt beakta är medarbetare, föreningar, 

allmänhet och simskola.  

Avtalstiden bör inte vara för kort, 7 år betraktas som en rimlig avtalstid för 

möjliggöra långsiktighet för en entreprenör. Avtalsstart i januari 2021 beräknas 

nödvändig för att en entreprenör ska kunna förbereda säsongsstart på Simstadion 

och rekrytering och upplärning av personal inför öppnandet av den nya 

anläggningen hösten 2021. Simskoleskjutsarna bör ingå i upphandlingen då det är 

en politiskt prioriterad fråga att barn säkras tillgång till simskola. 
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 § 43 Dnr  
 
 

Förvaltningen informerar 

Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta  
 

1. godkänna informationen och lägga den till handlingarna 

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

 

1. Tf. förvaltningschef Mari Hagborg Lorentzon informerar om förvaltningens 

arbete med hanteringen av ”corona-viruset”. 

 
 


