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Plats och tid Västkusten, klockan 9.00 – 13.20 

Beslutande Lena Språng (C), ordförande 

Jenny Bolgert (S), vice ordförande  

Sven Andersson (M)  

 

  

Övriga deltagare Anna Reinhardt, förvaltningschef 

Mari Hagborg-Lorentzon, avdelningschef 

Mariella Sivertstrand, avdelningschef 

Ermin Skoric, sekreterare  

Mia Svedjeblad, lokalstrateg, § 30, § 34 

Johan Suomela, controller, § 31 

Erika Sjöwall, verksamhetsutvecklare, § 33 

 

Utses att justera Jenny Bolgert (S)  

Justeringens plats 

och tid 
Norrgatan 25, 21 april 2022 

Sekreterare Ermin Skoric Paragraf 30-34 

Ordförande Lena Språng  

Justerande Jenny Bolgert (S)    

 

 

  



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2022-04-20 2 
   

 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 30 Dnr KFN 2022/0047 
 
 

Kultur- och fritidslokaler vid utbyggnad av 
Peder Skrivares gymnasium 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta 

 
1. godkänna framtagen behovsanalys avseende nya kultur- och 

fritidslokaler vid utbyggnation av Peder Skrivares gymnasium 

 

2. godkänna utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens samt 

kommunstyrelsens tidigare beslut om start av förstudie vilket 

innebär att åtgärdsval enligt fastighetsinvesteringsprocessen utgår 

 

3. överlämna ärendet till samhällsutvecklingskontoret för inarbetning 

av kultur- och fritidsnämndens behov i förstudiearbetet 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutade 21 juni 2021 att 

föreslå kommunstyrelsen att uppdra åt samhällsutvecklingskontoret att 

starta upp förstudie för framtida gymnasieplatser Peder Skrivares skola för 

byggnation enligt scenario PS i åtgärdsvalet. Kommunstyrelsen beslutade 

31 augusti 2021 att anta utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden förslag. 

I underlaget beskrivs att estetprogrammet, som idag har sina 

programspecifika ämnen förlagda på Rosenfredskolan, kommer att 

omlokaliseras till Peder Skrivares gymnasium likväl som 

fordonsprogrammet. 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 28 februari 2022 

2. Behovsanalys för kultur- och fritidslokaler vid utbyggnad av Peder 

Skrivares gymnasium 

3. Beslut kommunstyrelsen 31 augusti 2021 §154 
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4. Beslut utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 21 juni 2021 §36 

 

 

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 utbyggnation av Peder 

Skrivares gymnasium med komplettering av ytterligare idrottslokaler och 

nya lokaler för estetprogrammet. Metoden stödjer ambitionen att ge 

utrymme åt kultur- och fritidsverksamheter vid utbyggnation. 

 

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 även tillgängliggöra andra lokaler i skolbyggnaden de tider 

då ingen skolverksamhet bedrivs. Behovet av lokaler är främst kopplat till 

lokaler för musik, dans och scenkonst samt specialsalar som kan hyras ut. 

För att möta efterfrågan på logi i centrum vid arrangemang behövs minst 

500 logiplatser samt möjlig tillgång till matsal samt viss beredningsyta för 

måltider. 

 

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 de olika 

diskrimineringsgrunderna. Inom kultur- och fritidsområdet finns 

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: Utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden 

Kommunstyrelsen 

Samhällsutvecklingskontorets avd 

LOFA 
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 § 31 Dnr KFN 2022/0059 
 
 

Begäran om medel ur resultatreserven - 
lovaktiviteter 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta 

1. anslå 600 tkr ur resultatreserven för att möjliggöra extra 
lovaktiviteter för barn och unga under loven 2022 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
I samband med årsbokslut uppvisar nämnderna i regel en viss 
budgetavvikelse. Denna budgetavvikelse, positiv eller negativ, kan i vissa 
fall ackumuleras och utgöra en nämnds resultatreserv. Motivet till att tillåta 
resultatreserv för nämnderna är att det tydliggör det lokala 
verksamhetsansvaret och skapar större handlingsfrihet. 
 
Användning av en positiv resultatreserv får beslutas av kultur- och 
fritidsnämnden upp till 2 000 tkr.  
 
Vill kultur- och fritidsnämnden disponera mer än 2 000 tkr ska man begära 
detta hos kommunstyrelsen enligt ”Riktlinje för god ekonomisk 
hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserv och nämndernas 
över- och underskott”. 
 
Kultur- och fritidsnämndens ingående resultatreserv uppgår till totalt 4 395  
tkr för år 2022.  
 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 - Beslutsförslag – begäran om medel ur resultatreserven för 

sommaraktiviteter 

 

Övervägande 
Under den pågående säkerhetspolitiska situation med krig i Ukraina och ett 
stort antal flyktingar som anländer till Sverige samt ovissheten kring 
kommande regeringsbeslut vad avser statliga bidrag till lovaktiveter ser 
kultur- och fritidsförvaltningen anledning att begära medel ur 
resultatreserven för att skapa utökade möjligheter till lovaktiviteter för barn 
och unga. 
 
Förvaltningen föreslår vidare att de lovaktiviteter som skapas ska kunna 
erbjudas även äldre ungdomar som medverkar i verksamhet som 
finansieras av medel ur resultatreserven.  
 
 
Ackumulerat överskott i resultatreserven kan, enligt ”Riktlinje för god 
ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserv och 
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nämndernas över- och underskott, användas till utveckling av verksamhet, 
kvalitetsförbättrande åtgärder, utbildning eller liknande. Förvaltningen ser 
att den föreslagna åtgärden ryms inom ramen för kvalitetsförbättring. 
 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Click here to enter text. 
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 § 32 Dnr KFN 2021/0154 
 
 

Revidering av gällande delegationsordning för 
kultur- och fritidsnämnden 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta 

1. anta förslag till revidering av delegationsordning 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Delegation innebär att ansvarig nämnd ger en delegat i uppdrag att på 

nämndens vägnar fatta beslut i ett visst ärende eller ärendegrupp. Detta 

framgår av kommunallagen KL (2017:725), 6 kap. 37 § och 7 kap. 5 och 6, 8 

§. 

 
Överföring av beslutanderätt, det vill säga delegation, syftar till att 

nämnden ska    kunna avlastas rutinärenden och ägna sig åt 

övergripande och principiella frågor. 

 

Ett beslut som fattas med stöd av delegation likställs med ett beslut som 

nämnden fattar, vilket betyder att beslutanderätten förs över från 

nämnden till delegaten. 

 

Beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till kultur- och 

fritidsnämnden. Även ett beslut           som har fattats med stöd av 

vidaredelegation ska anmälas om så nämnden beslutar om det. 

Omfattningen av anmälan av delegationsbeslut framgår i KL, 6 kap. 40 

§ och 7 kap. 8 §. Beslut som fattats enligt kommunallagen, KL, 6 kap. 39 

§, brådskande ordförandebeslut, ska         anmälas vid nämndens nästa 

sammanträde, vilket framgår av KL, 6 kap. 40 §. 

 

Beslutsunderlag 
1. Beslutsförslag 5 april 2022.  

2. Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden 

3. Excelfiler - som ska användas som komplement vid anmälan av 

delegationsbeslut bortsett från redan befintliga mallar som finns i 

Public 360 vid vissa delegationsbeslut.  

 

Övervägande 
Delegationsordningen har reviderats och ändringar/tillägg framgår i grön 

färg. Förslag till delar som ska tas bort är markerat i rött. 

 

Tillkommande förändring i ärendet, bortsett från revideringarna i 

delegationsordningen, är redovisningsstrukturen med förinfyllda uppgifter 
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som ska anmälas genom en fastställd excelfil som verksamheten ska 

använda vid de fall som är lämpliga för delegationsbeslut.  

 

Samråd sker med nämndssekreterare eller motsvarande i dessa frågor i ett 

led att säkerställ att adekvata uppgifter anmäls i relation till de krav som 

nämnden ställer för redovisning av delegationsbeslut. 

 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Click here to enter text. 
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 § 33 Dnr KFN 2022/0011 
 
 

Stipendier och hedersplakett inom kultur, fritid 
och idrott 2022 

Beslut 
 
Arbetsutskottet diskuterar inkomna nomineringar. Beslut tas på kultur- och 
fritidsnämndens sammanträde den 28 april 2022. 
 
 
 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Click here to enter text. 
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 § 34 Dnr  
 
 

Förvaltningen informerar 

Arbetsutskottet beslutar 
 

1. Godkänna informationen och lägga den till handlingarna. 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Förvaltningschef Anna Reinhardt informerar:  

1. Info kring arbetet inom Varbergs kommun utifrån det 
säkerhetspolitiska läget. 

2. Budgetprocessen.  
 
Avdelningschef Mari Hagborg-Lorentzon informerar:  

1. LOK-stöd. 
2. Pingvinen.  

 
Avdelningschef Mariella Sivertstrand informerar: 

1. Valborgmässafton och midsommarafton – aktiviteter som KFN inte 
formellt ansvarar för.  

2. Information, årets Parkmusik. 
 
Lokalstrateg Mia Svedjeblad informerar: 

1. Kultur- och fritidsnämndens investeringar. 
 
 
 
Protokollsutdrag:  

 

 
 
 


