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2018-08-23 Dnr: KUFRN 2018/13

Handläggare
Marie Jensen
marie.jensen@vanersborg.se
0521-72 14 41 

Mottagare
Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Mål- och resursplan 2019-2021
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till Mål- och resursplan 
2019-2021 med åtgärdsprogram och konsekvensbeskrivning.

Sammanfattning av ärendet
Nämnderna har av kommunstyrelsen erhållit budgetramar och anvisningar inför arbetet 
med budget 2019. Utifrån detta har nämnderna i uppdrag att inom tilldelad budgetram ta 
fram en budget för 2019 samt lämna ett åtgärdsprogram med konsekvensbeskrivning 
om vad detta innebär för verksamheten. Budget 2019 ska ingå i kommunens 
gemensamma dokument; Mål- och resursplan 2019-2021. Kultur- och fritidsnämnden 
har tilldelats en ram om 104 005 tkr för 2019 vilket är lägre jämfört 2018 och därför 
innebär konsekvenser för verksamheten. 

Fördjupad beskrivning av ärendet
Nämnderna har av kommunstyrelsen erhållit budgetramar och anvisningar inför arbetet 
med budget 2019. Utifrån detta har nämnderna i uppdrag att inom tilldelad budgetram ta 
fram en budget för 2019 samt lämna ett åtgärdsprogram med konsekvensbeskrivning 
om vad detta innebär för verksamheten. Budget 2019 ska ingå i kommunens 
gemensamma dokument; Mål- och resursplan 2019-2021. 

Kultur- och fritidsnämnden har tilldelats följande ram inför 2019:

Budgetram 2018 109 655 tkr

Höjt PO-pålägg + 251 tkr

PO köpta tjänster SBN + 57 tkr

Inflationskompensation + 682 tkr

Omfördelning av social inkluderingspott, 
baserat på sänkta statsbidrag

- 629 tkr

Omfördelning av social inkluderingspott, 
baserat på 0,5 % av budget

- 548 tkr

Sänkt hyra komponentavskrivning - 5 693 tkr

Bandy VM, ettårsanslag + 230 tkr

BUDGETRAM 2019 104 005 tkr
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2018-08-23 Dnr: 

Nämnden har tidigare lämnat konsekvensbeskrivning avseende sänkt budgetram. 
Arbetet med anpassningar av verksamheten pågår och innebär att den avvikelse mot ram 
2019 som nu lämnas konsekvensbeskrivning på, har minskat från 3 577 tkr till 2 187 
tkr. 

Avvikelser mot budget 2018
Ökade hyres- och driftskostnader 2019
Fastighetsinvesteringar 2018-2019 
Tillkommande verksamhet 

-1 010 tkr

Nya förutsättningar 2019 
Omfördelning till social inkluderingspott

- 1 177 tkr

TOTALT -2 187 tkr

Ökade hyres- och driftskostnader 
 Konstgräs Hallevi

 Fotbollens Hus

 Ishall sportcentrum omklädningsrum

 Hallevibadet
Planerade investeringar beror till största del på stort behov av underhåll och är 
prioriterade med utgångspunkt från hälsa, säkerhet och arbetsmiljö. Om inga åtgärder 
vidtas riskerar kommunen att ställas inför tvingande investeringar till följd av 
myndighetskrav. 
Investeringar i anläggningar och fastigheter ger hyresökningar och i förekommande fall 
även ökade driftskostnader, vilka nämnden inte kan finansiera inom ram. Vid tilldelning 
av investeringsmedel måste också ökade driftskostnader beaktas. Om investeringarna 
inte genomförs blir konsekvenserna stora för både föreningsliv och allmänhet, då 
anläggningarna eventuellt måste stängas. 

Konstgräs Hallevi
Investering i konstgräs följer en politiskt antagen plan för utbyggnad av konstgräsplaner 
i alla kommundelar (beslut av barn- och ungdomsnämnden 2014-04-14 § 59). Pågående 
investering vid Hallevi IP i Vargön är den sista enligt tidigare beslut och verkställs 
under 2018. 

Fotbollens Hus
Projektet pågår. En byggnation kommer att vara färdig tidigast under hösten 2019. Höjd 
hyreskostnad till följd av detta kommer delvis belasta budget under andra halvan av 
året. Full effekt av investeringen realiseras först 2020.

Ishall sportcentrum
Projektet påbörjas efter säsongsavslutning våren 2019 och beräknas vara klart under 
sista kvartalet 2019. Hyreskostnaden till följd av investeringen realiseras först under 
2020.
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2018-08-23 Dnr: 

Hallevibadet
Drift av Hallevibadet i kommunal regi kräver investeringar, både initialt för ett 
kortsiktigt övertagande, men även på längre sikt, om åtagandet blir mer långsiktigt. Om 
investeringarna inte genomförs blir alternativet sannolikt att kommunen tvingas stänga 
anläggningen vilket får stora konsekvenser för både föreningsliv och allmänhet. De 
investeringsbehov som föreligger kräver en ramökning med full kompensation för ökad 
hyra. En fortsatt drift av badet i kommunal regi kräver även en ramökning för 
tillkommande driftskostnader. Beräkningen av dessa är preliminär och baseras på nu 
känd information gällande intäkter och kostnader för anläggningen.

Social inkluderingspott (1 177 tkr)
Kultur- och fritidsförvaltningen välkomnar initiativet att satsa mer resurser, utöver vad 
vi redan gör, på social inkludering och integration. Dock skapar processen merarbete 
och bekymmer när redan startade verksamheter måste läggas ned för att sedan eventuellt 
startas upp på nytt, om vi efter framskrivning tilldelas projektmedel. 
En stor del av nämndens budget är redan projektfinansierad med stöd från bland andra 
Västra Götalandsregionen, Socialstyrelsen, Kulturrådet och Rådet för hälsa och social 
hållbarhet. Detta skapar en osäkerhet och påverkar möjligheterna till långsiktig 
planering. Nämndens verksamhet är dessutom beroende av intäkter från sålda tjänster 
till grundskola och Kunskapsförbundet Väst. Nivå och omfattning på dessa påverkar 
också nämndens möjligheter till långsiktig planering. Ett exempel på en verksamhet 
som fram till idag varit finansierad med projektmedel är Torpa fritidsgård. 
Torpa fritidsgård hade sedan starten sommaren 2017 fram till årsskiftet totalt 2 780 
besökare. Totalt sett har nämndens hela ungdomsverksamhet under 2017 haft 36 596 
besökare vilket är en ökning med 24 % jämfört med föregående år. Behovet av öppen 
fritidsverksamhet i Vänersborg är fortfarande stort och kultur- och fritidsförvaltningen 
ser ingen tendens till att trenden om ett ökat besöksantal skulle minska. Torpa 
fritidsgård är en del av de trygghetsskapande, förebyggande och främjande åtgärder som 
bedrivs idag. Om verksamheten läggs ner är risken stor att oron och otryggheten ökar, 
med ökade kostnader för skadegörelse och bevakning som följd, kostnader som redan 
idag överstiger budget. 
Kopplat till området har även trygghetsvandringar genomförts i samverkan med 
samhällsbyggnadsförvaltningen och säkerhetssamordnare. Därefter har 
samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram en plan för åtgärder som kan bidra till ökad 
trygghet, exempelvis när det gäller belysning. Föreslagna åtgärder kan inte finansieras 
inom kultur- och fritidsnämndens budgetram. 
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Åtgärdsprogram – Förslag på åtgärder för budget i balans samt 
konsekvensanalys
1. Fritid

 Ta bort bidrag för anläggningsstöd och projekt  
 Översyn hyror och avgifter
 Nedläggning Torpa fritidsgård
 Dialog kring framtida investeringar samt tillhörande 

driftskostnader

2. Kultur
 Minskat bokanslag bibliotek
 Minskad bemanning Timjan/MIC 
 Minskad omfattning Sommarscen

3. Övriga åtgärder
 Ansöka om medel ur den sociala inkluderingspotten.

TOTALT 2 187 tkr

Konsekvenser Fritid 
 Nedläggning Torpa fritidsgård (1 000 tkr)

Konsekvens: En nedläggning av verksamheten innebär ett kraftigt minskat utbud av 
aktiviteter för ungdomar på Torpa, vilket direkt drabbar ungdomarnas möjligheter 
till integration och inkludering. Kommunens trovärdighet i ungdomarnas ögon går 
förlorad när man först genomför satsningar och sen drar bort dem så snart det fattas 
pengar. 
Om satsningar görs med ett större socioekonomiskt perspektiv ges ungdomarna 
bättre möjlighet till meningsfull fritid, god psykisk hälsa och minskad risk för 
destruktivitet och utanförskap. Resultatet av misslyckad integration ger stora 
samhällsekonomiska konsekvenser och inte minst stora konsekvenser på 
individnivå. 
Satsningar på integration och trygghet har en betydande positiv effekt på lång sikt 
för hela kommunen. De kostnader som kommunen drabbas av om detta arbete inte 
är framgångsrikt, som till exempel kostnader för bevakning och skadegörelse, blir 
ofta stora och ger inte alls samma positiva effekt tillbaka. 

 Ta bort bidrag för anläggningsstöd och projekt (200 tkr)
Konsekvens: Minskar föreningarnas möjligheter att på eget initiativ genomföra 
investeringar och utvecklingsprojekt. Det innebär också att föreningarna inte får 
samma möjlighet att söka bidrag från SISU, där bidraget ofta motsvaras av egen 
insats.
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 Översyn hyror och avgifter fritidsanläggningar (400 tkr)
Konsekvens: Föreningarna har i dag en ansträngd ekonomi och ökade hyror 
minskar direkt deras möjlighet att hyra timmar vid våra anläggningar. Färre tider 
betyder minskad verksamhet och att färre kan beredas plats att delta.

 Dialog kring framtida investeringar samt tillhörande driftskostnader 
Investering av ny 40x20 hall kopplas till grundskolans behov av gymnastiklokaler 
och är inte beslutad av kultur- och fritidsnämnden. Det är idag inte klargjort hur 
finansiering ska ske och ytterligare hyreskostnader kan inte täckas inom ram.

Konsekvenser Kultur
 Minskad bemanning Timjan/MIC (250 tkr)

Konsekvens: En stor del av Timjans besökare är ungdomar med invandrarbakgrund. 
Timjans verksamhet lockar också fler flickor jämfört med exempelvis 
Ungdomshuset och Torpagården, och går där också emot den nationella trenden om 
färre flickor i verksamheten. Minskad bemanning innebär minskat utbud av 
aktiviteter vilket drabbar ungdomars möjlighet till integration och inkludering.
Konsekvenser i ett socioekonomiskt perspektiv: skola, utbildning, meningsfull fritid, 
idrott, kultur och skapande verksamhet bidrar till att förebygga psykisk ohälsa, 
destruktivitet och utanförskap. Relativt små investeringar i ungas fritid innebär stora 
samhällsekonomiska vinster i ett längre perspektiv. Samtidigt gäller det omvända, 
ett livslångt utanförskap kostar samhället oerhörda summor. Timjan, fritidsgårdarna 
och Hjälpande händer når barn och unga i tidig ålder, fångar upp, hjälper, stödjer 
och stöttar individer som annars riskerar att hamna snett i tillvaron. Att skära i de 
verksamheterna till förmån för något som vi ännu inte sett effekterna av blir 
svårmotiverat och påverkar den psykosociala arbetsmiljön för personalgrupper som 
med stort engagemang byggt upp en verksamhet som Vänersborgs kommun kan 
vara stolta över.  

 Minskat bokanslag bibliotek (200 tkr)
Konsekvens: 
 En besparing i bokanslaget på 300 tkr, ger en reell besparing på 200 tkr då 

anslag för inköp av barn och ungdomslitteratur från Statens kulturråd 
försvinner (100 tkr). 

 Åtgärden påverkar även BUN då statsbidraget till skolbiblioteken försvinner. 
 Besparingen innebär att bibliotekets programverksamhet läggs på is 
 Utbudet av mångspråkslitteratur reduceras och service till låntagare och 

besökare med invandrarbakgrund försämras. 

 Minskad omfattning aktiviteter och musik på Sommarscen (137 tkr)
Konsekvens: Sommarscen består av aktiviteter, konserter, upplevelser som är 
tillgängliga för alla utan kostnad. En besparing innebär minskad attraktivitet och 
trivsel och påverkar upplevelsen av Vänersborg som en tillgänglig sommarstad 
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negativt. Detta medför ett minskat utbud för dem som är kvar i Vänersborg under 
sommaren.

Beredning
Ärendet har beretts i förvaltningens ledningsgrupp, samverkan med fackliga 
representanter samt i kultur- och fritidsnämndens presidium. MBL 19 § genomfördes 
den 28 augusti och MBL 11 § genomfördes den 6 september. 

Underlag
 Mål- och resursplan 2019-2021 inklusive verksamhetsbeskrivning, 

nyckeltal/jämförelsetal, förväntade resultat och ekonomiska resurser.

 Protokoll MBL 19 §, 2018-08-28

 Protokoll MBL 11 §, 2018-09-06

 Anvisningar: Budget 2019, Ekonomisk plan 2020-2021.

Amanda Christiansdotter Håkan Alfredsson
Administrativ chef Förvaltningschef

Sändlista
Håkan Alfredsson, förvaltningschef
Amanda Christiansdotter, administrativ chef
Marie Jensen, förvaltningsekonom
Kommunstyrelsen
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Kultur- och fritidsnämnden 
 

 
Del II - 15 

 
 

1. Verksamhetsbeskrivning 
Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden 
framgår av reglemente fastställt av kommunfull-
mäktige och omfattar arena- och fritidsverksam-
het, bibliotek, evenemang och evenemangsut-
veckling, fornvård, föreningsbidrag, konsthall, kul-
tur-, musik- och ungdomsverksamhet. Nämnden 
har också huvudmannaskap för Vänersborgs mu-
seum. 
 
1.1 Nyckeltal/jämförelsetal 
Bibliotek och kultur Budget Budget Bokslut

2019 2018 2017
Bibliotek
 - antal utlånade media 230 000 230 000 181 316
 - antal timmar öppet/vecka 90 94 88
Huvudbiblioteket
 - antal besökande 170 000 170 000 161 936
Konsthall
 - antal besökande 7 000 8 500 6 282
Vänersborgs museum
 - antal besökande 19 000 19 000 15 812  
 
Fritidsverksamhet Budget Budget Bokslut

2019 2018 2017
 - antal bidragsberättigade 
     idrottsföreningar 50 35 49
 - antal medlemmar 7-25 år 5 700 5 200 5 780
 - antal deltagartillfällen 20 500 20 500 18 717
 - antal deltagare i aktivitet 180 000 173 000 190 219  

Musikskola Budget Budget Bokslut
2019 2018 2017

Antal elever* 1 500 1 500 1 418
 - varav flickor i % 60 60 67
 - varav pojkar i % 40 40 33
Intäkter (tjänster), tkr 4 800 4 371 4 818
Antal besökare evenemang 24 000 24 000 23 133  
* Avser den frivilliga verksamheten. 
 
Öppen Budget Budget Bokslut
ungdomsverksamhet 2019 2018 2017
Öppet antal kvällar/år** 700 730 732
Antal besökare 38 000 38 000 36 596
 - varav flickor i % 40 40 33
 - varav pojkar i % 60 60 67  
** Avser det sammanslagna utfallet för alla enheter (fyra 
stycken år 2017). 
 

2. Förväntade resultat 
Nämnden redovisar sina förväntade resultat som 
ska bidra till att inriktningsmålen uppnås, sorte-
rade efter område.  
 
2.1 Område: Invånare  
 

Förväntade resultat:  
- Antalet flickor som deltar inom idrott och öp-

pen fritidsverksamhet ska öka med 2 % jäm-
fört med 2018.  

- Antal deltagare i Musikskolans verksamhet 
ska öka med 3 % jämfört med 2018.  
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Del II - 16 

- Antal invånare som är nöjda med verksam-
heten ska öka jämfört med 2018.  

- Antal invånare som är nöjda med utbudet ska 
öka jämfört med 2018.  

- Fler invånare ska kunna involveras i nämn-
dens berednings- och beslutsprocesser. 

 
2.2 Område: Samhällsutveckling 

 

Förväntade resultat:  
- Nämndens verksamheter, utbud och evene-

mang ska i ökad grad synliggöras.  
- Avtal för centralt placerade och ändamålsen-

liga bibliotekslokaler ska tecknas senast 2019. 
 

2.3 Område: Ekonomi 
 

Förväntade resultat:  
- Ökad följsamhet mellan intäkter och kostna-

der. 
 
2.4 Område: Verksamhetsutveckling 
 

Förväntade resultat: 
- Fler anställda ska ta del av nämndens arbete. 
- Antalet anställda som upplever att deras kom-

petens och idéer tillvaratas och används på ett 
bra sätt ska öka.  

- Verksamheten ska vara tillgänglig och bedrivas 
i enlighet med diskrimineringslagens bestäm-
melser, så att alla invånare ges möjlighet att 
delta. 

 
2.5 Område: Medarbetare 
 

Förväntade resultat: 
- Antalet anställda som upplever att de har ork 

och energi kvar efter arbetsdagen ska öka. 
 

3. Ekonomiska resurser 
 
3.1 Driftbudget 
 
Budgetram enligt anvisningarna: 
I anvisningarna justerades Kultur- och fritidsnämn-
dens budgetram 2019 till 104 005 tkr. Jämfört 
med budget 2018 gjordes följande justeringar: Till 
kommunens sociala inkluderingspott omfördela-
des dels 0,5 % av nettobudgetramen, 548 tkr, dels 
nämndens andel av det sänkta statsbidraget, 629 
tkr. Inflationskompensationen ökade ramen med 
682 tkr och höjt personalomkostnadspålägg med 

308 tkr. Hyresbudgeten sänktes med 5 693 tkr för 
anpassning till komponentredovisningen. Nämn-
den fick 230 tkr i ettårsanslag till bandy-VM 2019.  
 
Kultur- och fritidsnämndens förslag:  
Kultur- och fritidsnämndens budgetförslag ligger 
inom ram men kräver åtgärder och 
omprioriteringar som får konsekvenser för 
verksamheten. Åtgärderna består i att flytta fram 
planerade investeringar, stänga verksamheter samt 
minska utbudet. 
 
Resultaträkning, mkr 
Resultaträkning Budget Budget Bokslut
Mkr 2019 2018 2017
Statsbidrag 5,3 5,2 8,5

Övriga intäkter 18,2 17,7 17,4
Summa intäkter 23,5 22,9 25,9
Personalkostnader 41,7 38,5 41,4
Omkostnader 84,3 91,5 92,4
Avskrivning/Internränta 1,5 1,4 1,2
Summa kostnader 127,5 131,4 135,0
Nettokostnader 104,0 108,5 109,1  
 
Budget per anslagsbindningsnivå, mkr 
Anslagsbindning Netto Intäkt Kostnad
Mkr 2019 2019 2019
Kultur- och fritidsnämnden 104,0 23,5 127,5  
Kultur och fritidsnämnden har en anslagsbindningsnivå 
men har i uppdrag att särredovisa verksamheterna i 
budget och uppföljningar. 
 
3.2 Investeringsbudget 
 
Inventarier 
Investeringar avser främst arbetsmiljöåtgärder, in-
ventarier och maskiner. Finansiering av driftskost-
nader som följer planerade investeringar inom 
verksamheterna kräver omprioriteringar inom be-
fintlig budgetram. 
 
Fastighetsinvesteringar 
Planerade fastighetsinvesteringar avser framför-
allt Sportcentrum. Syftet med planerade investe-
ringar är i huvudsak att fastigheterna har ett stort 
behov av åtgärder för att kunna brukas. Finansie-
ring av kapitaltjänstkostnaderna kan inte rymmas 
inom nuvarande budgetram.  
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Inventarier
Verksamhet/Projekt, mkr 2019 2020 2021 S:a 

Utgifter Inventarier 0,6 0,6 0,6 1,8
Arena och fritid inventarier 0,5 0,5 0,5 1,5

S:a Utgifter inventarier 1,1 1,1 1,1 3,3

Kommentarer till inventarieanslag: Investeringar avser främst 
arbetsmiljöåtgärder, inventarier och maskiner. Finansiering av driftskostnader som 
följer planerade investeringar inom verksamheterna kräver omprioriteringar inom 
befintlig budgetram.
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Handläggare
Marie Jensen
marie.jensen@vanersborg.se
0521-72 14 41

Mottagare
Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Delårsrapport med helårsprognos augusti 2018
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner delårsrapport med helårsprognos per augusti 
2018.

Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat en delårsrapport per augusti för kultur- 
och fritidsnämnden enligt ekonomikontorets anvisningar. Rapporten innehåller 
uppföljning av förväntade resultat, jämförelsetal, periodiserat utfall samt en 
helårsprognos för 2018.
Resultatavstämningen visar att fem stycken av de förväntade resultaten förväntas 
uppnås, fyra stycken uppnås delvis samt tre uppnås inte. I resultaträkningen uppvisar 
kultur- och fritidsnämnden ett underskott på 0,8 mkr för perioden januari till augusti och 
underskottet avser högre kostnader för underhåll och drift av idrotts- och 
fritidsanläggningar. Intäkter främst i form av statsbidrag överstiger budget och avser 
bland annat bidrag för sommarlovsaktiviteter och skapande skola. Nämndens prognos 
för helåret 2018 är ett underskott på 0,9 mkr.

Underlag
Delårsrapport med helårsprognos augusti 2018.

Amanda Christiansdotter Håkan Alfredsson
Administrativ chef Förvaltningschef

Sändlista
Håkan Alfredsson, förvaltningschef
Amanda Christiansdotter, administrativ chef
Marie Jensen, ekonom
Kommunstyrelsen
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Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 
Ordförande: Marika Isetorp (MP) 
Vice ordförande: Henrik Josten (M) 
Förvaltningschef: Håkan Alfredsson  
 
Verksamhetsbeskrivning 
Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden 
framgår av reglemente fastställt av kommunfullmäktige 
och omfattar arena- och fritidsverksamhet, 
bibliotek, evenemang och evenemangsutveckling, 
fornvård, föreningsbidrag, konsthall, kultur-, 
musik- och ungdomsverksamhet. Nämnden 
har också huvudmannaskap för Vänersborgs museum. 
 
Resultatavstämning 
Nedan redovisas nämndens förväntade resultat som 
ska bidra till att fullmäktiges inriktningsmål uppnås. 

Invånare 
Antalet flickor som deltar inom idrott och öppen 
fritidsverksamhet ska öka med 2 % jämfört med 2017. 

 Uppnås inte  
Antalet och andelen flickor som deltar i den öppna 
fritidsverksamheten har totalt sett minskat, från 34 % 
till 32 % jämfört med samma period föregående år. 
Antal deltagartillfällen per invånare för tjejer 7-20 år 
har ökat från 24 tillfällen 2016 till 25 tillfällen 2017 och 
ligger också på samma nivå som riket. 

Antal besökare till evenemang ska öka med 5 % per 
verksamhet jämfört med 2017. 

 Uppnås 
Antalet besökare till Aqua Blå ökade uppskattningsvis 
med mer än 5 % vilket beror på ett starkare program 
med en ny festivalscen på Fisktorget och en ny 
gemensam satsning med Folkets hus på restaurangtält 
med underhållning i samverkan med visfestivalen. 
Publikantalet vid Sommarscen har uppskattningsvis 
ökat från 30 besökare per evenemang till 40 besökare 
per evenemang. Detta antas bero på en kombination 
av brett utbud, marknadsföring och bra väder. Antal 
besökare till Schools out ökade med 22 % och 
publikantalet till Polstjärnepriset ökade med 14 % 
jämfört med föregående år. 

Antal deltagare i Musikskolans verksamhet ska öka 
med 5 % jämfört med 2017. 

 Uppnås inte  
Antalet elever i musikskolans verksamhet som helhet 
ligger relativt konstant jämfört med samma period förra 
året. Stor del av de elever som stått på kö kommer att 
erbjudas plats under året. 

Antal invånare som är nöjda med utbudet ska öka 
jämfört med 2017. 

 Uppnås 
De nya kurserna för yngre barn (Kulturväxten) har 
väckt ett stort intresse och fyller ett behov som 
musikskolan tidigare inte kunnat tillgodose. 
Danspoolen har också en stadig ökning av antalet 
grupper och utökad efterfrågan från 

Fyrbodalskommunerna. Timjan har fått fler 
förfrågningar om studiebesök och samarbeten jämfört 
med tidigare. Utbudet som levererades under Aktivt lov 
utgår från ungdomarnas egna önskemål om aktiviteter. 
Mätning av invånarnas nöjdhet är planerad att 
genomföras under hösten. 

Antal invånare som är nöjda med verksamheten ska 
öka jämfört med 2017. 

 Uppnås delvis  
Resultatet redovisas vid bokslut. 

Fler invånare ska kunna involveras i nämndens 
berednings- och beslutsprocesser. 

 Uppnås 
Vid beslut om utdelning av idrottsledarstipendiet har 
invånarna haft möjlighet att nominera potentiella 
kandidater. 21 stycken nomineringar inkom vilket är en 
ökning jämfört med förra året då nio stycken 
nomineringar inkom. 

Samhällsutveckling 
Nämndens verksamheter, utbud och evenemang ska i 
ökad grad synliggöras. 

 Uppnås 
Inför sommaren producerades två stycken 
sommarbilagor, en för Aqua Blå och en för 
Sommarscen, som distribuerades till alla hushåll i 
Vänersborg. Personal från fritidsgårdarna besöker 
regelbundet skolorna för att informera om 
verksamheten och ett nytt informationsmaterial har 
tagits fram som delas ut till alla elever i åk 7.  

Nämnden ska under mandatperioden aktivt verka för 
att kommunen etablerar en stor, bred och centralt 
belägen mötesplats för kultur. 

 Uppnås delvis  
Kommunfullmäktige biföll 2018-03-28 motion om att 
vidga uppdraget för Kvarteret Läroverket. Kultur- och 
fritidsnämnden har i dagsläget inget 
utredningsuppdrag i frågan. 

Ekonomi 
Arena Fritids intäkter ska öka med 2 % jämfört med 
2017. 

 Uppnås delvis  
Resultatet redovisas vid bokslut. 

Verksamhetsutveckling 
Fler anställda ska ta del av nämndens arbete och 
känna trygghet med fattade beslut. 

 Uppnås delvis  
Personalens upplevelse redovisas vid bokslut. 
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Kultur- och fritidsnämnden 

Verksamheten ska vara tillgänglig och bedrivas så att 
alla invånare oavsett kön, könsöverskridande identitet 
eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning 
och ålder ges möjlighet att delta. 

 Uppnås 
Sommarscen levererade ett brett utbud med olika 
kulturuttryck, för olika målgrupper och på olika 
spelplatser runtom i Vänersborg. Förutom publika 
spelplatser har arrangemang genomförts för barn på 
kommunens sommaröppna förskola och fritids samt på 
äldreboenden. Invånarna har också mött 
kulturarrangemang i Brålanda, Nordkroken, Fyrkanten, 
Restad gård, Onsjö, Hunneberg och Ursand. 
Verksamheten har även haft en medvetenhet kring 
representation (exempelvis kön och etnisk bakgrund) 
vid bokningar av artister och den visuella 
marknadsföringen. Bland sommarens 
kulturarrangemang finns bl.a. svensk och afrikansk 
folkmusik, teater med teckenstöd, olika dansuttryck 
som streetdans och swing samt böcker på olika språk. 

Medarbetare 
Antalet anställda som upplever att de har ork och 
energi kvar efter arbetsdagen ska öka under 
mandatperioden. 

 Uppnås inte  
Andelen anställda som upplever att de har ork och 
energi kvar efter arbetsdagen har minskat från 59 på 
en hundragradig skala år 2015 till 43 år 2017. Det är 
också lägre än Vänersborgs kommun som helhet som 
år 2017 har ett resultat på 54.  
 
Nyckeltal/jämförelsetal 

Nyckeltal/jämförelsetal Prognos 
2018 

Bokslut 
2017 

Utfall 
1808 

Bibliotek    
Antal utlånade media 
totalt 175 000 181 316 113 016 

Antal timmar öppet per 
vecka 88 88 88 

Huvudbibliotek antal 
besökare 177 000 161 936 113 035 

Fritidsverksamhet    
Antal bidragsberättigade 
föreningar 27 49 27 

Antal medlemmar 7-25 år 3 849 5 780 3 849 
Antal deltagartillfällen 17 910 18 717 17 910 
Totalt antal deltagare i 
aktivitet 178 328 190 219 178 328 

Kultur     
Konsthallen antal 
besökare 4 500 6 344 3 301 

Vänersborgs museum 
antal besökare 13 000 15 812 8 533 

Musikskola    
Totalt antal elever 2 330 2 233 2 255 
 varav grundskola 780 761 761 
 varav frivilliga 1 500 1 416 1 438 
 varav Kunskapsförbundet 50 56 56 
Ungdomshuset    
Öppet antal kvällar / år 185 191 99 
Besökande i snitt / kväll 51 60 35 
  varav flickor i % 25 17 19 
  varav pojkar i % 75 83 81 

Ekonomi 
Resultaträkning 
Mkr Prognos 

2018 
Budget 

2018 
Bokslut 

2017 
Utfall 
1808 % Utfall 

1708 
Statsbidrag 8,6 5,3 8,6 6,8  128 5,8 
Övriga 
intäkter 17,9 17,9 17,4 11,4 64 11,5 

Summa 
intäkter 26,5 23,2 26,0 18,2 78 17,3 

Personal 44,1 42,6 41,4 29,4 69 27,6 
Omkostnader 92,7 89,7 92,5 62,4 70 61,6 
Avskrivning 
och 
internränta 

1,1 1,4 1,2 0,8 55 0,8 

Summa 
kostnader  137,9 133,7 135,1 92,6 69 90,0 

Nettokostnad 111,4 110,5 109,1 74,5 67 72,7 
Nettobudget 110,5 110,5 108,3 73,7 67 71,6 
Resultat -0,9 0,0 -0,8 -0,8 67 -1,1 

 
Utfall 2018-08-30 
Kultur- och fritidsnämnden uppvisar ett underskott på 
0,8 mkr för perioden januari-augusti. Underskottet 
avser högre kostnader för underhåll och drift av idrotts- 
och fritidsanläggningar. Intäkter främst i form av 
statsbidrag överstiger budget och avser bland annat 
bidrag för sommarlovsaktiviteter och skapande skola.  
 
Prognos 2018-12-31 
Nämndens prognos för 2018 är ett underskott på 0,9 
mkr, vilket främst beror på att kostnader för underhåll 
och drift av idrotts- och fritidsanläggningar överstiger 
budgeterad nivå. Övertagande och fortsatt drift av 
Hallevibadet i kommunal regi har inneburit 
uppstartskostnader samt ger en osäkerhet i 
prognosen. 
 
Det tidigare prognostiserade underskottet avseende 
ungdomsverksamheten täcks nu av ökade bidrag och 
verksamheten tros kunna bedrivas inom ram, dock 
kvarstår osäkerheten på lång sikt då bidrag utgör en 
stor del av finansieringen. 
 
Förvaltningen har i uppdrag av Kultur- och 
fritidsnämnden att löpande arbeta med åtgärder samt 
konsekvensbeskrivning för att få en verksamhet inom 
tilldelad budgetram för 2018. 
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Kultur- och fritidsnämnden 

Anslagsbindningsnivå, Mkr 
Mkr Prognos 

2018 
Budget 

2018 
Budget 

diff 
Utfall 
1808 % 

Nämnd, bibl. 
och kultur 42,1 42,1 0,0 27,2 65,0 

Fritid 53,7 52,8 -0,9 36,7 69,0 
Musik 15,6 15,6 0,0 10,6 68,0 
Netto 111,4 110,5 -0,9 74,4 67,0 

 
Följande verksamheter återfinns under respektive 
anslagsbindningsnivå: 

• Kultur- och fritidsnämnden, administration, 
bibliotek, kultur/allmänkultur och 
musikakademin. 

• Fritid avser kommunens fritidsanläggningar, 
evenemang, fiske och fornvård samt 
Ungdomshuset och fritidsgård.  

• Musik avser musikskola och Hjälpande 
händer.  

 
Nämnd, bibliotek och kultur 
Helårsprognos för nämnd, administration, bibliotek, 
kultur och allmänkultur är ett resultat i nivå med 
budget. Verksamheten har under året fått statsbidrag 
för lovaktiviteter under sommar och övriga lov. Arbetet 
med aktiviteter för detta sträcker sig över hela 
förvaltningen. Ny bibliotekschef har tillsatts under 
augusti. 
 
Fritid 
Helårsprognos för fritid är ett prognostiserat underskott 
om 0,9 mkr. Underskottet beror främst på underhålls- 
och driftskostnader för idrotts- och fritidsanläggningar, 
vilka inte ryms inom tilldelad budget. En översyn 
gällande organisationen pågår för att få till stånd en 
mer effektiv styrning och kontroll över denna 
verksamhet.  
 
Övertagande och fortsatt drift i kommunal regi av 
Hallevibadet har medfört ett omfattande arbete för 
förvaltningen. En betydande personell insats har krävts 
för att åter kunna öppna badet. En stor del av 
förvaltningens investeringsanslag för inventarier har 
tagits i anspråk. Kostnader för uppstart, personal, 
material och förbrukningsinventarier bedöms i nuläget 
kunna täckas av förväntade intäkter, dock råder 
osäkerhet kring nivån på både intäkter och kostnader 
inför budget 2019. 
 
Det tidigare befarade underskottet för 
ungdomsverksamheten kompenseras under hösten av 
erhållna bidrag dels för lovaktiviteter men även bidrag 
för områdesutveckling av Torpaområdet. 
Problematiken kring den långsiktiga finansieringen av 
verksamheten kvarstår dock.  
 
Musik 
Helårsprognos för musikskola och Hjälpande Händer 
är ett resultat i nivå med budget. Hjälpande händer har 
fått bidrag för den ungdomsverksamheten som bedrivs 
på Torpaområdet, vilket förbättrar möjligheterna till en 
stabil verksamhet under hösten.  
 
 

Investeringar 
Mkr Prognos 

2018 
Budget 

2018 
Budget 

diff 
Utfall 
1808 

Inventarier 0,6 0,6 0,0 0,0 
Inventarier  
Arena och fritid  0,5 0,5 0,0 0,4 

Netto 1,1 1,1 0,0 0,4 
 
Årets investeringar i inventarier omfattar främst 
Hallevibadet. Övriga investeringar avser 
högtalarsystem Vänersborgs teater, utrustning 
musikstudio samt inventarier bibliotek. Prognosen för 
helåret är utfall enligt budget. 
 
Åtgärder 
Åtgärder för att få en budget i balans är att minimera 
kostnader för underhåll och drift vid idrotts- och 
fritidsanläggningar under resterande del av året och att 
aktivt verka för att öka intäkterna under hösten. Övrig 
verksamhet är återhållsam under hösten.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1)

2018-08-09 Dnr: KUFRN 2018/32

Handläggare
Amanda Christiansdotter
amanda.christiansdotter@vanersborg.se
0521-72 24 36

Mottagare
Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Uppföljningsplan för privata utförare – anpassning till 
ny kommunallag
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden antar uppföljningsplan rörande privata utförare.

Sammanfattning av ärendet
Den 1 januari 2018 trädde en ny kommunallag i kraft. Den nya kommunallagen präglas 
bland annat av en delvis ny struktur, ett mer enhetligt språk och en mer enhetlig 
begreppsbildning. Reglerna kring privata utförare, och uppföljning av dessa, har inte 
förändrats i sak men paragraferna i lagtexten har däremot flyttats. I tidigare 
kommunallag (1990:900) hittas reglerna angående privata utförare framförallt i 3 kap. 
18-19 §§ och i den nu gällande kommunallagen (2017:725) återfinns reglerna 
framförallt i 10 kap. 6-9 §§. Med anledning av detta måste nämndens uppföljningsplan 
revideras med korrekta hänvisningar till lagtexten. Några mindre justeringar är också 
gjorda utifrån organisationen (se p. 2.4 Ansvar) samt angående ärendets politiska 
behandling så att det bättre harmoniserar med återrapporteringen till kommunstyrelsen 
(se p. 2.6 Tidplan och p. 2.7 Återrapportering). Föreslagna justeringar är skrivna i röd text.

Underlag
 Kultur- och fritidsnämndens uppföljningsplan rörande privata utförare

 Kommunallag (1990:900) – Upphävd 2018-01-01

 Kommunallag (2017:725)

Amanda Christiansdotter Håkan Alfredsson
Administrativ chef Förvaltningschef

Sändlista
Amanda Christiansdotter, administrativ chef
Marie Jensen, ekonom
Kommunfullmäktige
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Kultur- och fritidsnämndens 
uppföljningsplan rörande 
privata utförare 
Gäller fr.o.m. 2018-09-17

ller fr.o.m. 2017-01-01

ller fr.o.m. 2017-01-01

ller fr.o.m. 2017-01-01

ller fr.o.m. 2017-01-01

ller fr.o.m. 2017-01-01

ller fr.o.m. 2017-01-01

ller fr.o.m. 2017-01-01

ller fr.o.m. 2017-01-01

Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2018-XX-XX § X

Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-xx-xx § x

Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-xx-xx § x

Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-xx-xx § x

Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-xx-xx § x

Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-xx-xx § x

Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-xx-xx § x

Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-xx-xx § x

Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-xx-xx § x

Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-xx-xx § x

Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-xx-xx § x

Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-xx-xx § x

Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-xx-xx § x

Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-xx-xx § x

Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-xx-xx § x

Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-xx-xx § x

Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-xx-xx § x

Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-xx-xx § x

Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-xx-xx § x

Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-xx-xx § x

Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-xx-xx § x

Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-xx-xx § x

Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-xx-xx § x

Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-xx-xx § x

Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-xx-xx § x

Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-xx-xx § x

Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-xx-xx § x

Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-xx-xx § x

Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-xx-xx § x

Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-xx-xx § x

Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-xx-xx § x

Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-xx-xx § x

Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-xx-xx § x

Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-xx-xx § x

Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-xx-xx § x

Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-xx-xx § x

Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-xx-xx § x

Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-xx-xx § x

Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-xx-xx § x

Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-xx-xx § x

Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-xx-xx § x

Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-xx-xx § x

Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-xx-xx § x

Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-xx-xx § x

Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-xx-xx § x

Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-xx-xx § x

Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-xx-xx § x

Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-xx-xx § x

Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-xx-xx § x

Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-xx-xx § x

Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-xx-xx § x

Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-xx-xx § x

Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-xx-xx § x

Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-xx-xx § x

Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-xx-xx § x

Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-xx-xx § x

Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-xx-xx § x

Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-xx-xx § x

Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-xx-xx § x

Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-xx-xx § x

Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2017-XX-XX § XX

Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-xx-xx § x

Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-xx-xx § x

Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-xx-xx § x

Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-xx-xx § x

Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-xx-xx § x

Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-xx-xx § x

Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-xx-xx § x

Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-xx-xx § x

Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-xx-xx § x

Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-xx-xx § x

Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-xx-xx § x

Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-xx-xx § x

Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-xx-xx § x

Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-xx-xx § x

Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-xx-xx § x

Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-xx-xx § x

Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-xx-xx § x

Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-xx-xx § x

Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-xx-xx § x

Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-xx-xx § x

Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-xx-xx § x

Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-xx-xx § x
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1. Övergripande bestämmelser 
Kommunfullmäktige antog 2015-06-17 § 110 ett program rörande privata 
utförare. Programmet utgår från Kommunallagen (2017:725, KL 5 kap 3 §). Syftet 
med kommunfullmäktiges program är att lyfta frågorna om uppföljning och insyn 
till en politisk strategisk nivå för att där lägga fast grundkrav och omfattning, 
struktur och ansvar samt krav på återkoppling till brukare och allmänhet. 
Programmet gäller all verksamhet inom samtliga av kommunens 
verksamhetsområden som riktar sig till och rör medborgarna.

1.1 Definitioner 
1.1.1 Huvudman 
Kommunen är huvudman för alla sina angelägenheter oavsett om utförandet sker i 
egen regi eller av en privat aktör. Därmed är kommunen enligt lag ansvarig att 
tillhandahålla tjänster med tillfredställande och lagenliga kvalitéer till kommunens 
invånare. 

1.1.2 Privat aktör 
Begreppet privat aktör definieras i 10 kap. 7 § KL som en juridisk person eller 
enskild individ som har hand om skötseln av en kommunal angelägenhet. En 
privat utförare kan exempelvis vara ett aktiebolag, ett handelsbolag, en ekonomisk 
förening, en ideell förening eller en enskild individ. Även idéburna organisationer 
och kooperativa föreningar kan således vara privata utförare. Ett kommunalt 
företag, det vill säga ett hel- eller delägt kommunalt bolag eller en sådan stiftelse 
eller förening som avses i 10 kap. 6 § kan inte vara privat utförare. Formellt 
överlämnas en verksamhet vanligen efter ett upphandlingsförfarande (LOU) eller 
genom valfrihetssystem (LOV) samt att avtal tecknas med de privata utförarna. 

1.1.3 Utförare 
Privat aktör kan bli utförare av en kommunal angelägenhet genom en 
upphandlingsprocess – direktupphandling, annonserad upphandling med mera – 
eller valfrihetssystemet. Även aktörer som genom annan typ av avtal (exempelvis 
samarbetsavtal) utför verksamhet som är en kommunal angelägenhet klassas som 
utförare och ska därför följas upp i enlighet med kommunallagens bestämmelser. 
Aktör som endast säljer enstaka tjänster faller inte inom begreppets ramar i 
förevarande hänseende.

1.2 Avtal, formkrav 
Vänersborgs kommun ska upprätta och teckna skriftliga avtal med samtliga 
privata aktörer som utför kommunala angelägenheter åt Vänersborgs kommuns 
räkning. Avtalen ska från kommunens sida undertecknas av behörig företrädare 
som framgår av reglementen och delegeringsordningar.
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1.3 Strategisk uppföljning och kontroll
1.3.1 Uppföljningens innebörd 
Av 10 kap. 8 § KL framgår att när driften av en kommunal angelägenhet genom 
avtal har lämnats över till en privat utförare ska kommunen kontrollera och följa 
upp verksamheten (oavsett driftsform). Nämnderna ska säkerställa att privata 
utförare inom nämndens ansvarsområde bedriver verksamheter i enlighet med de 
lagar, förordningar och föreskrifter som gäller eller kan komma att gälla för 
verksamheten samt de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige och nämnd 
fastställer för respektive verksamhet. Fastställda mål och riktlinjer ska garantera 
att tillhandahållna tjänster håller tillfredställande och lagenlig kvalité och 
garanterar kommunens invånare en hög servicenivå. Bestämmelsen innebär en 
skyldighet att inte bara tillförsäkra sig en möjlighet att följa upp, utan det krävs att 
även aktiva åtgärder vidtas för att följa upp verksamheten. 

1.3.2 Syfte
Uppföljningens syfte är huvudsakligen att:

 Säkra leverans enligt förevarande avtal.
 Kontrollera för att förutse och upptäcka avvikelser.
 Ge underlag för förbättrings- och utvecklingsarbete.
 Möjliggöra allmänhetens insyn.
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2. Kultur- och fritidsnämndens uppföljningsplan
2.1 Nämndens uppföljningsansvar
Nämnden ansvarar för uppföljning och kontroll inom sitt ansvarsområde och 
svarar för att detta regleras i de avtal och uppdragsbeskrivningar som träffas med 
privata utförare. Avtalen och uppdragsbeskrivningarna ska också reglera hur 
kommunens uppföljningar återrapporteras till utföraren och redovisas för 
allmänheten. I avtalen ska det säkras att utföraren biträder kommunen vid 
uppföljning och utvärdering av verksamheten, lämnar nödvändiga 
statistikuppgifter samt rapporterar in nödvändiga uppgifter till kommunen, i 
nationella register eller till andra myndigheter. 

2.2 Uppföljningens omfattning
Vid uppföljningen skall varje enskild verksamhet som bedrivs av privata aktörer 
följas upp och kontrolleras. Uppföljningen ska omfatta följande delar:

 Graden av måluppfyllelse utifrån i avtal fastställda krav, mål och riktlinjer.
 Utvärdering av levererad tjänst. 
 Efterlevande av uppdragsbeskrivningar, godkännanden samt 

förfrågningsunderlag, anbud och avtal i övrigt.
 Bedömning huruvida verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagar 

och bestämmelser.
 Bedömning huruvida verksamheten bedrivs på ett för medborgarna 

tillfredställande sätt. 

Uppföljningen ska sammanställas med en samlad bedömning utifrån ovanstående 
punkter där eventuella avvikelser samt redogörelse för åtgärdsplan tydligt 
framgår.

2.3 Uppföljningens former
Uppföljningen genomförs via en granskning av respektive avtals kravspecifikation 
och insamling av material. Vid behov utökas granskningen med en tillsyn vid 
verksamheten. Vid bedömning om tillsyn bör göras ska hänsyn tas till tidigare 
genomförda granskningar samt eventuella inkomna synpunkter från andra 
verksamheter och medborgare. 

2.4 Ansvar
Administrativ chef utser de tjänstemän som ska utföra granskningen av de privata 
utförarna utifrån verksamhetsinriktningen vid gällande avtal. 
Samordningsansvarig för uppföljningen och den samlade bedömningen för 
nämndens hela verksamhetsområde är ekonom. 

25



Kultur- och fritidsnämndens uppföljningsplan rörande privata utförare
Sida 5

2.5 Särskilda granskningsområden
Utifrån tidigare genomförda granskningar, inkomna synpunkter, målavstämningar 
eller nationella mätningar kan uppföljningen genomföras utifrån ett särskilt 
granskningsområde. Om detta genomförs skall dock orsaken tydligt framgå och 
motiveras i uppföljningsbeslutet.

2.6 Tidplan
Granskningen ska genomföras under den period som anges i respektive avtal. Om 
ingen särskild period finns angiven genomförs granskningen vid den tid som anses 
mest lämplig utifrån avtal och verksamhet, dock senast i augusti månad.

2.7 Återrapportering
2.7.1 Kultur- och fritidsnämndens uppföljningsplan
Uppföljningsplanen ska redovisas till kommunfullmäktige som 
informationsärende i november månad, året efter riksdagsvalet, eller vid 
revidering. 

2.7.2 Uppföljningsbeslut
Uppföljningsbesluten ska beslutas av kultur- och fritidsnämnden senast september 
månad varje år samt redovisas till kommunstyrelsen som informationsärende 
senast november månad. Efter beslut i nämnd skall besluten också återkopplas till 
respektive utförare.

2.7.3 Nya avtal
Avtalen som tecknas med privata aktörer, innebärande att skötsel av en kommunal 
angelägenhet lämnas över, ska återrapporteras till kommunstyrelsen som 
informationsärenden, årligen i november månad. 

___________________
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Handläggare
Marie Jensen
marie.jensen@vanersborg.se
0521-72 14 41

Mottagare
Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Uppföljning privata utförare 2018
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner årets uppföljning av privata utförare inom 
nämndens verksamhetsområde. Vidare uppföljning av vissa punkter för Fritidsgården 
Lyktan, ska särskilt återrapporteras vid nästa års uppföljning.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kultur- och fritidsnämndens uppföljningsplan avseende privata utförare ska varje 
enskild verksamhet som bedrivs av privata aktörer följas upp och kontrolleras. 
Uppföljningen ska omfatta granskning av graden av måluppfyllelse utifrån i avtal 
fastställda krav, mål och riktlinjer. Vidare ska den innehålla en utvärdering av levererad 
tjänst, kontroll av efterlevnad av uppdragsbeskrivningar, anbud och avtal i övrigt. Det 
ska göras en bedömning av huruvida verksamheten bedrivs i enlighet med gällande 
lagar och bestämmelser samt av om verksamheten bedrivs på ett för medborgarna 
tillfredställande sätt.

Baserat på gällande avtal har verksamheten hos privata utförare följts upp utifrån 
Kommunallagens 10 kap. 6-9 §§, kommunfullmäktiges program rörande privata 
utförare samt kultur- och fritidsnämndens uppföljningsplan.

Årets granskning omfattar Folkets Hus, Brålandabadet, Sörgårdens Fritidsgård, Lyktans 
Fritidsgård, Samhall, ISS Facility services, InProject och Axelson Information.

Granskning har genomförts genom insamling av information samt genom möten. 
Granskningen visar att de privata aktörer som kultur- och fritidsnämnden har avtal med 
till övervägande del följer lagar och regler samt gällande avtal med nämnden. Vissa 
kompletteringar kommer att göras under hösten.
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Fördjupad beskrivning av ärendet

Folkets Hus
Folkets Hus Vänersborg har till och med den 31 mars 2020 avtal med kultur- och 
fritidsnämnden Vänersborgs kommun avseende teaterdrift och evenemangsverksamhet i 
Folkets Hus. 
Det material som efterfrågats och som inkommit motsvarar de krav som ställs i avtalet. 
Uppföljningsmöte genomfördes i maj. Den samlade bedömningen är att verksamheten 
utförs på ett tillfredställande sätt och i enlighet med de intentioner som beskrivs i 
avtalet. Ett arbete pågår med att åtgärda vissa arbetsmiljöbrister vad gäller inlastning av 
utrustning samt riktning/byte av frontljus. Det ska även installeras en hiss i 
anläggningen. Kultur- och fritidsförvaltningen håller löpande kontakt med utföraren för 
att säkerställa att nödvändiga åtgärder blir slutförda på ett fullgott vis. 

Brålandabadet
Anneli Andersson har till och med den 30 september 2018 avtal med Kultur- och 
Fritidsnämnden Vänersborgs kommun avseende drift av Brålandabadet. 
Det material som efterfrågats och som inkommit motsvarar de krav som ställs i avtalet. 
Den samlade bedömningen är att verksamheten utförs på ett tillfredställande sätt och i 
enlighet med de intentioner som beskrivs i avtalet. 

Sörgården Brålanda Fritidsgård
Sörgården Brålanda Fritidsgård har avtal med kultur- och fritidsnämnden Vänersborgs 
kommun avseende drift av fritidsgårdsverksamhet för barn och ungdomar från åk 1 till 
och med åk 3 gymnasiet. 
Mot bakgrund av inlämnat material och övrig kontakt med fritidsgården görs 
bedömningen att Sörgården i allt väsentligt bedriver en verksamhet i enlighet med 
gällande lagar och regler och enligt avtal med kommunen. Fritidsgården har lång 
erfarenhet av att driva fritidsgårdsverksamhet och är etablerad i upptagningsområdet.

Lyktans Fritidsgård
Salemkyrkan Vargön har avtal med kultur- och fritidsnämnden Vänersborgs kommun 
att som privat utförare bedriva fritidsgårdsverksamhet vid ungdomsgården Lyktan i 
Vargön. 
Mot bakgrund av inlämnade dokument bedöms fritidsgården Lyktan bedriva en 
verksamhet i enlighet med gällande lagar och regler och till övervägande del enligt avtal 
med kommunen. Enligt verksamhetsberättelse för 2017 har det varit en del personalbrist 
under året vilket påverkat ungdomsverksamheten. Det bör tydligare framgå i 
verksamhetsplanen för 2018 vilka åtgärder man vidtar för att hantera den osäkerhet som 
följer av att vara beroende av ideella insatser. Det bör även framgå hur man vill utveckla 
verksamheten mot en större samverkan med föreningslivet samt hur man arbetar med att 
främja den enskildes utveckling till självständiga ställningstaganden. 

Ett möte med ansvariga för fritidsgården planeras under hösten.
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Övriga 

Samhall
Entreprenören har avtal med kultur- och fritidsnämnden Vänersborgs kommun sedan 
2011 om utförande av lokalvård. Avtalet omfattar lokalvård fem dagar per vecka i 
Ungdomshusets lokaler samt Hjälpande Händers lokal. Tjänsterna har utförts i enlighet 
med gällande avtal och verksamheten upplever att utförda tjänster har varierande 
kvalitet och i viss mån är beroende av vem som utför tjänsterna. Vidare uppföljning 
kommer att ske. I samband med ny upphandling inom området lokalvård kan 
förändringar bli aktuella.

ISS Facility Services AB
Entreprenören har sedan 2015 avtal med kultur- och fritidsnämnden Vänersborgs 
kommun om lokalvård i huvudbiblioteket samt biblioteksfilialer i Brålanda och 
Frändefors. Avtalet har löpt ut och i avvaktan på ny upphandling av lokalvård för 
kommunen fortlöper befintligt avtal. Tjänsterna har utförts i enlighet med gällande avtal 
och verksamheten upplever att man är nöjd med kvaliteten på utförda tjänster. 

InProject
InProject har avtal med kultur- och fritidsnämnden Vänersborgs kommun om att arbeta 
med Polstjärneprisets strategiska process och övergripande projektledning. Avtalet 
gäller från och med 2017-02-01 till och med 2018-01-31 med option på ytterligare ett 
år. Tjänsterna har utförts i enlighet med gällande avtal och verksamheten upplever att 
man är nöjd med kvaliteten på utförda tjänster. 

Axelson Information
Axelson Information har från och med den 15 mars 2018 till och med 14 mars 2020 
avtal med kultur- och fritidsnämnden Vänersborgs kommun gällande konsultstöd i 
frågor om strategiskt kommunikationsarbete. Tjänsterna har utförts i enlighet med 
gällande avtal och verksamheten upplever att man är mycket nöjd med kvaliteten på 
utförda tjänster. 

Håkan Alfredsson
Förvaltningschef

Sändlista
Kommunstyrelsen
De privata utförarna
Marie Jensen, ekonom
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2018-08-28 Dnr: KUFRN 2018/34

Handläggare
Marie-Louise Olers
marie-louise.olers@vanersborg.se
0521-72 24 30

Mottagare
Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Revidering av ansökningsdatum i Kriterier för bidrag 
inom Kultur-och fritidsnämnden

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att justera sista ansökningsdatum för
1. Grundbidrag till 31 mars. 
2. Anläggningsbidrag till 30 september.

Sammanfattning av ärendet
För effektivisering inför handläggning av bidrag föreslås justering av ansökningsdatum 
för grundbidrag och anläggningsbidrag. Grundbidrag kan hittills sökas hela året. Det 
försvårar fördelningen av tilldelad budget som även innefattar riktat verksamhetsbidrag.
Anläggningsbidraget bör sökas inför nästkommande år, liksom det riktade 
verksamhetsbidraget.
Förslag finns rödmarkerat på respektive plats i bifogade Kriterier för bidrag inom 
kultur- och fritidsnämnden.

Håkan Alfredsson
Förvaltningschef

Sändlista
Håkan Alfredsson, förvaltningschef
Marie-Louise Olers, Utvecklingsledare
Kommunstyrelseförvaltningen
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Övergripande bestämmelser  
Enligt reglementet skall Kultur- och fritidsnämnden fördela bidrag inom 
nämndens ansvarsområde. För att kunna ta del av Kultur- och fritidsnämndens 
bidrag måste föreningen uppfylla kraven i dessa bestämmelser. Föreningen som 
söker bidrag ska vara hemmahörande och verksam i Vänersborgs kommun. 
För bidrag till studieförbund gäller särskilda bestämmelser i enlighet med Kultur- 
och fritidsnämndens beslut 2015-03-23 § 31. Fördelningen av bidrag sker i dessa 
fall via Västra Götalands Bildningsförbunds fördelningsverktyg. 
Vid bidrag till sponsring, marknadsföring eller arrangemang av större, strategisk 
karaktär (exempelvis ett VM) ska ansökan om bidrag göras hos 
Kommunstyrelsen. 
Med bidragsberättigad förening avses: 

• Sammanslutning som är demokratiskt uppbyggd och öppen för alla.  
• Har en organisatorisk fasthet, det vill säga stadgar i vilka syfte och 

målsättning står inskrivet. 
• Har en vald styrelse och valda revisorer.  
• Genomför årsmöte på vilket verksamhets-, kassa- och revisionsberättelse 

föredras och godkänns.  
• Tar ut medlemsavgift och för medlemsmatrikel.  
• Inte driver partipolitisk verksamhet. 
• Inte har en rasistiskt, främlingsfientlig verksamhet eller på annat sätt 

motverkar Kultur- och fritidsnämndens ändamål och kommunens 
styrdokument. 

Grundprincipen är att som medlem räknas fysisk person som är folkbokförd i 
Vänersborgs kommun och upptagen i föreningens medlemsförteckning med 
folkbokföringsadress och personnummer. Medlemmarna betalar också personlig 
medlemsavgift och deltar regelbundet i föreningens verksamhet. 
Vid fördelning av bidrag läggs särskild vikt vid förening vars verksamhet 
prioriterar aktiviteter som kan bidra till att uppnå de förväntade resultat som 
Kultur- och fritidsnämnden antagit i Mål- och resursplan. 

Övre ekonomisk gräns  
Alla bidrag till föreningslivet som omfattas av dessa bestämmelser sker inom och 
anpassas kontinuerligt till den totala ekonomiska ram som Kommunfullmäktige 
beslutat tilldela Kultur- och fritidsnämnden. Detta innebär att när en normerad 
regel för uträkning av bidrag står i strid med den totala summa som Kultur- och 
fritidsnämnden avsatt till den aktuella bidragstypen gäller den totala summan som 
övre gräns och utgör giltig grund för att avslå ansökan om bidrag och/eller ändra 
storlek på bidrag även i de fall ansökan uppfyller de tekniska kraven.  
Kultur- och fritidsnämnden har rätt att när så behövs ta beslut om förändrade 
ekonomiska ramar för de i dessa bestämmelser annonserade bidragen.  

Tidsbestämda bidrag  
Beviljande av bidrag är inte permanenta över tid. Grundprincipen är att alla bidrag 
måste sökas årligen eller för ett specifikt ändamål. Kultur- och fritidsnämnden kan 
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besluta om kortare eller längre tidsperiod för en typ av bidrag och/eller visst 
bestämt bidrag.  
Beviljade bidrag kan variera från år till år till exempel beroende på 
bidragsbudgetens storlek, antal sökande föreningar, kvalité och omfattning på den 
verksamhet som bidrag söks till. 

En kommunal bidragsgivare  
Kultur- och fritidsnämnden beviljar, som grundprincip, bara bidrag enligt dessa 
bestämmelser till föreningar som inte får bidrag från annan kommunal nämnd 
inom Vänersborgs kommun.  

Avser delfinansiering  
De kommunala föreningsbidragen avser endast att täcka en del av 
bidragsmottagande förenings kostnader. Bidragen till ideella föreningar avser 
därför att vara en hjälp till självhjälp. Medlemmarna ska själva bidra genom att 
betala medlemsavgift samt i övrigt på andra sätt aktivt medverka till stödjande av 
föreningens ekonomi.  

Undantag kan göras  
Kultur- och fritidsnämnden kan när nämnden anser det befogat besluta om att göra 
undantag från dessa bidragsbestämmelser. För ideella föreningar där dessa 
bidragsbestämmelser inte är tillämpbara kan Kultur- och fritidsnämnden, för att 
främja kommunens intressen, efter utredning och bedömning föreslå att bidrag ges 
genom överenskommelser tecknade i avtal om uppdrag. Vid tecknande av sådana 
överenskommelser ska till exempel juridiska och försäkringsmässiga krav beaktas. 

Vilka föreningar kan inte få bidrag?  
Följande typer av föreningar/sammanslutningar, kan inte få bidrag av Kultur- och 
fritidsnämnden baserat på dessa bestämmelser:  

• Ekonomiska föreningar.  
• Intresseföreningar, oavsett associationsform, som verkar för medlemmarnas eller 

andra bestämda personers ekonomiska intressen.  
• Fackliga föreningar.  
• Personalföreningar.  
• Branschföreningar.  
• Politiska organisationer 
• Skol- och/eller föräldraföreningar.  
• Kamratföreningar.  
• Vägföreningar, vägsamfälligheter, hamnföreningar, villa- och 

bostadsrättsföreningar.  
• Enskilda fritids- eller kulturutövare.  

För bidrag till enstaka offentligt arrangemang och mångfalds- och 
integrationsinitiativ kan undantag från ovan lista göras. Bedömning görs utifrån 
hur väl arrangemanget eller initiativet förväntas uppnå de förväntade resultat som 
Kultur- och fritidsnämnden antagit i Mål- och resursplan.  
Aktiviteter som genomförs av föreningar, men främst i syfte att ge ekonomiskt 
överskott, till exempel fester, tävlingar, spel, dans kan inte få bidrag.  
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I de fall det finns olika mening om en förening är berättigad till bidrag eller inte 
avgör Kultur- och fritidsnämnden självständigt vilka föreningar som kvalificerar 
sig för bidrag enligt dessa bidragsbestämmelser.  

Ansökan om bidrag 
Ansökan om bidrag görs genom e-tjänst på Vänersborgs kommuns hemsida eller 
på det sätt som Kultur- och fritidsnämnden anvisar.  

Ansökningshandlingar  
Ansökan om bidrag måste vara komplett. Med komplett menas att alla uppgifter 
som kan/ska uppges i ansökan/e-tjänsten måste lämnas samt att efterfrågade 
bilagor måste vara läsliga.  
Ansökan ska vara lämnad senast den dag som Kultur- och fritidsnämnden anger 
genom dessa bestämmelser, särskild information (på till exempel hemsida) och 
genom e-tjänst.  

För sent inkommen ansökan  
Det är föreningens eget ansvar att skicka in komplett bidragsansökning i tid. För 
sent inkomna ansökningar handläggs ej.  

Utbetalning  
Beviljat bidrag betalas endast ut till bankkonto, bankgiro- eller plusgirokonto som 
är kopplat till den sökande föreningens organisationsnummer. 

Kontroll av bidragsmottagande förening  
För att säkerställa att bidragsmottagande föreningar sköter sig i enlighet med 
accepterade och gällande bidragsbestämmelser och använder utbetalda bidrag till 
avsedd verksamhet utför Kultur- och fritidsnämnden löpande kontroller av 
föreningarna som sökt och fått bidrag.  
Föreningar som beviljas bidrag av Kultur- och fritidsnämnden är skyldiga att 
spara medlemsförteckningar, närvarokort, verksamhetsplaner, 
verksamhetsberättelser, styrelse-, årsmötes- och medlemsmötesprotokoll, 
verifikationer som ligger till grund för bokföring, resultat- och balansräkningar 
och revisionsberättelser i minst fem (5) år på ett sådant sätt att det lätt kan ställas 
till Kultur- och fritidsnämndens förfogande. (Observera att andra tidsgränser för 
arkivering kan gälla för till exempel skattelagstiftning.)  
Förening som efter ansökan blir bidragsberättigad accepterar att Kultur- och 
fritidsnämnden har rätt att ta del av bidragsmottagande förenings handlingar enligt 
ovan samt annat underlag av intresse för att utföra kontroll genom att granska 
materialet. 

Skuldkontroll  
Innan beviljat bidrag betalas ut till registrerad förening görs en kontroll om 
föreningen har obetalda skulder. Bidrag betalas inte ut till förening som har 
oreglerade skatteskulder. Om föreningen har skuld till Vänersborgs kommun 
regleras denna före utbetalning av bidrag. 
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Övriga kontroller  
Kultur- och fritidsnämnden genomför varje år stickprovskontroller i utvalda 
bidragsmottagande föreningar genom att till exempel gå igenom bokföring, 
medlemsförteckning, underlag för bidragsansökningar och hur mottagna bidrag 
har använts.  
I de fall då uppgifter som kan påverka en förenings beviljade bidrag och/eller 
bokning av lokaler/anläggningar har kommit till Kultur- och fritidsnämndens 
kännedom kan förvaltningen välja att genomföra en fördjupad granskning av 
föreningen ifråga.  
Vid en fördjupad utredning kan Kultur- och fritidsnämnden, utöver att begära in 
material från föreningen, även inhämta kompletterande information från 
föreningsstyrelse, myndigheter och/eller andra aktörer som bedöms vara viktiga 
för utredningen.  

Konsekvenser  
Missbruk, lämnande av oriktiga uppgifter, felaktig användning av bidrag och 
bedrägeri kan medföra att bidragsmottagande förening blir avstängd från att söka 
bidrag. Förening som fått bidrag baserat på felaktiga/falska lämnade uppgifter kan 
bli återbetalningsskyldig. Föreningen kan även komma att polisanmälas.  

Återrapportering 
Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för att årligen sammanställa hur 
fördelningen av bidrag sett ut under föregående år samt återrapportera detta till 
Kultur- och fritidsnämnden. I sammanställningen ska det framgå hur bidragen 
fördelats rent ekonomiskt samt utifrån de förväntade resultat som nämnden antagit 
i Mål- och resursplan. Även förslag till eventuella åtgärder ska presenteras. 
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1. Start- och grundbidrag
1.1 Startbidrag
1.1.1 Syfte 
När en ny förening bildas har denna möjlighet att söka startbidrag vars särskilda 
uppgift är att främja start av nya föreningar. 

1.1.2 Villkor 
Startbidraget kan sökas av alla föreningar som är hemmahörande i Vänersborgs 
kommun och en ny förening ska ha som mål att bedriva utåtriktad verksamhet i 
Vänersborgs kommun. Bidraget kan endast sökas en gång och då under 
föreningens första verksamhetsår. Från och med verksamhetsår två har föreningen 
istället möjlighet att ansöka om grundbidrag.  

1.1.3 Ansökan 
Ansökan om bidrag görs genom e-tjänst/blankett på Vänersborgs kommuns 
hemsida. Bidraget kan sökas när som helst under året och till ansökan skall 
justerat årsmötesprotokoll bifogas. 

1.1.4 Bidragets utformning och storlek 
Startbidrag utgår med ett fast bidrag om 2 000 kronor, oavsett storlek på förening. 

1.2 Grundbidrag 
1.2.1 Syfte 
Grundbidragets särskilda uppgift är att stötta föreningarna med en ekonomisk 
plattform som är lika för alla föreningar samt bidra till att skapa stabila 
grundförutsättningar för medlemmarna och de ideella ledarna att driva och 
utveckla ideella föreningar. 

1.2.2 Villkor 
Grundbidraget kan sökas av alla föreningar som är hemmahörande i Vänersborgs 
kommun och föreningen ska bedriva en kontinuerlig och utåtriktad verksamhet i 
Vänersborgs kommun. För bygdegårdsföreningar avser grundbidraget bidrag för 
den offentliga verksamheten på platsen.  

1.2.3 Ansökan 
Ansökan om bidrag görs genom e-tjänst/blankett på Vänersborgs kommuns 
hemsida senast 31 mars. 
Till ansökan skall justerat årsmötesprotokoll samt verksamhetsberättelse från 
föregående år bifogas. 

1.2.4 Bidragets utformning och storlek 
Grundbidragets storlek baseras på antalet bidragsberättigade medlemmar i 
föreningen. 
Antal bidragsberättigade medlemmar Bidragets storlek 
0-100 medlemmar 2 000 kronor 
101 medlemmar eller fler 5 000 kronor 
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2. Verksamhetsbidrag
2.1 Riktat verksamhetsbidrag
2.1.1 Syfte 
Syftet med det riktade verksamhetsbidraget är att bidra till att alla invånare ges 
likvärdiga möjligheter att ta del av arrangemang och/eller delta i föreningslivet. 

2.1.2 Villkor 
För att förening efter ansökan ska kunna få bidrag gäller att föreningen är 
hemmahörande och verksam i Vänersborgs kommun. Även regionala föreningar 
kan ansöka om bidrag för de medlemmar som är folkbokförda i Vänersborgs 
kommun, alternativt om projektet ska genomföras i Vänersborgs kommun. Dock 
ska huvuddelen av medlemmarna (minst 50 %) vara folkbokförda i Vänersborgs 
kommun alternativt att huvuddelen av verksamheten (minst 50 %) bedrivs inom 
Vänersborgs kommuns geografiska område. 
Föreningen ska ha en tydlig målbild av hur verksamheten/projektet kan bidra till 
ökad måluppfyllelse i enlighet med det riktade verksamhetsbidragets syfte. Bidrag 
kan sökas för löpande verksamhet, men också för riktade insatser. Det kan till 
exempel handla om insatser för att locka nya grupper eller insatser med syfte att 
skillnaden mellan andelen deltagande flickor och pojkar inom idrotten ska minska. 
Det kan också handla om att skapa nya mötesplatser för invånarna inom ramen för 
föreningslivets arbete. Grundförutsättningen är att verksamheten/insatsen ska 
bidra till att uppnå de förväntade resultat som Kultur- och fritidsnämnden antagit i 
Mål- och resursplan. 
Förening som ansökt om kommunalt aktivitetsstöd kan inte ansöka om riktat 
verksamhetsbidrag för de sammankomster man redan sökt bidrag om. 

2.1.3 Ansökan 
Ansökan om bidrag görs genom e-tjänst/blankett på Vänersborgs kommuns 
hemsida senast den 30 september.
Till ansökan skall justerat årsmötesprotokoll samt verksamhetsberättelse från 
föregående år bifogas. 

2.1.4 Bidragets utformning och storlek 
Bidragets storlek bedöms utifrån inkommen ansökan. Möjlighet till bidrag och i 
förlängningen bidragets storlek är också beroende av kommunens ekonomi och 
till verksamheten avsatt budget.  

2.2 Kommunalt aktivitetsstöd 
2.2.1 Syfte 
Det kommunala aktivitetsstödets särskilda uppgift är att främja aktivitet. 

2.2.2 Villkor 
Ideell förening som är medlem i ett specialidrottsförbund anslutet till 
Riksidrottsförbundet har rätt att erhålla bidrag i enlighet med vad som anges 
nedan. Därutöver har föreningar som tillhör ett idrottsförbund som har ett av 
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Riksidrottsstyrelsen godkänt samarbetsavtal med specialidrottsförbund samma 
rättighet. 
Minst 10 av föreningens aktiva medlemmar ska vara 7-25 år, de ska vara bosatta i 
Vänersborgs kommun och de ska ha betalat föreningens årsavgift. För att få 
bidrag ska föreningen ha medlemsregister, stadgar och en styrelse som varit 
verksam i minst 6 månader. För att beviljas bidrag krävs att föreningen också har 
sökt och beviljats statligt bidrag från Riksidrottsförbundet för samma verksamhet. 
Bidraget ges för antal aktiva medlemmar 7-25 år. 
En bidragsberättigad sammankomst ska: 

• Bestå av minst 3 deltagare i åldern 7-25 år.
• Vara ledarledd och pågå i minst 60 minuter.
• Vara beslutad och planerad av styrelse, sektion, medlemsmöte eller

motsvarande.
• Genomföras av den lokala föreningen.

Den som deltar i mer än en sammankomst per dag inom samma lokalavdelning får 
bara medräknas vid en av sammankomsterna.  
Ur redovisningssynpunkt får en grupp inte delas in i mindre grupper med avsikt 
att ge fler sammankomstbidrag. Föreningen ska föra närvarokort vid varje 
sammankomst. Gruppledaren eller biträdande gruppledaren ska vara närvarande 
under sammankomsten. Ur bidragssynpunkt får samma person inte vara ledare för 
flera grupper under samma timma. Ledaren ska intyga att uppgifterna på 
närvarokorten är riktiga. I de fall ledaren är i bidragsberättigad ålder får denne 
också räknas som deltagare.  
Bidrag utbetalas inte till aktivitet som anordnas av riksorganisation, distrikt eller 
lokalt samarbetsorgan. Bidrag utbetalas inte heller till entrébelagda tävlingar eller 
kommersiella arrangemang som exempelvis danser, bingo och basarer. 
Sammankomster i form av studiecirklar berättigar inte till föreningsbidrag. 
Förening som ansökt och beviljats riktat verksamhetsbidrag kan inte ansöka om 
aktivitetsstöd för samma verksamhet. 

2.2.3 Ansökan 
Ansökan om bidrag görs genom e-tjänst/blankett på Vänersborgs kommuns 
hemsida och följer Riksidrottsförbundets ansökningstider. Exakt datum kan därför 
variera från år till år och Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för att 
uppdatera och publicera korrekt ansökningsdatum på Vänersborgs kommuns 
hemsida i god tid före sista ansökningsdag. Ansökan kan göras två gånger per år, 
en gång för sammankomster genomförda under våren (1/1-30/6) och en gång för 
sammankomster genomförda under hösten (1/7-31/12). 

2.2.4 Bidragets utformning och storlek 
Bidraget utgår för maximalt 30 deltagare per sammankomst och bidrag utbetalas 
endast en gång per dag och grupp oavsett aktivitetens längd (minst 60 min.)  
Bidragets totala storlek utgår från kommunens ekonomi och till verksamheten 
avsatt budget. Storleken på bidraget ska därför inte jämföras med storleken på 
statliga bidrag. 

39



Sida 9 

3. Anläggningsbidrag
3.1 Anläggningsbidrag
3.1.1 Syfte 
Syftet är att så långt som möjligt garantera god tillgång på ändamålsenliga lokaler 
och anläggningar inom Vänersborgs kommun.  

3.1.2 Villkor 
För att förening som själv äger sin anläggning, efter ansökan ska kunna få 
anläggningsbidrag gäller att föreningen eller annan form av organisation som kan 
bedriva verksamhet, är verksam i Vänersborgs kommun och att verksamheten 
bedöms vara en kommunal angelägenhet. Bidragets omfattning och villkor för 
bidraget ska avtalas skriftligen med varje enskild förening. Utöver avtalat 
anläggningsbidrag utbetalas inte bidrag för olika insatser i föreningarnas 
anläggningsbestånd.  

3.1.3 Ansökan 
Ansökan om bidrag görs genom e-tjänst/blankett på Vänersborgs kommuns 
hemsida senast 30 september. Ansökan hanteras sedan parallellt med kommunens 
budgetarbete.  

3.1.4 Bidragets utformning och storlek 
Bidragets storlek bedöms utifrån inkommen ansökan. Möjlighet till bidrag och i 
förlängningen bidragets storlek är också beroende av kommunens ekonomi och 
till verksamheten avsatt budget. 

3.2 Bidrag till spontanidrottsplats – motionsspår 
3.2.1 Syfte 
Syftet är att stötta föreningar som erbjuder kommunens invånare tillgång till 
motionsspår i form av löpar- och skidspår.  

3.2.2 Villkor 
Spåret ska ha en längd om minst 3 km och anläggningen ska vara öppen för alla, 
avgiftsfri samt vara väl uppskyltad och ha ordnad parkering. Det ska också finnas 
ett konstaterat behov av anläggningen vilket prövas av förvaltningen. 

3.2.3 Ansökan 
Ansökan om bidrag görs genom e-tjänst/blankett på Vänersborgs kommuns 
hemsida senast den 30 september. 

3.2.4 Bidragets utformning och storlek 
Bidraget uppgår till 20 000 kr/år. Om minst 2 km av löpar-/skidspåret är belyst 
och utrustat med timerinställd belysning eller motsvarande kan föreningen också 
ansöka om ett extra bidrag om 10 000 kr. Det totala bidraget som efter ansökan 
kan utbetalas till en förening som tillhandahåller motionsanläggning med 
elbelysta spår blir därför maximalt 30 000 kr/år.  
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4. Uppdragsbidrag
4.1 Generella bestämmelser vid uppdragsbidrag
Om bidrag beviljas till någon form av uppdrag/arrangemang enligt nedanstående 
ska det i annonser, affischer, digitala kanaler, tryckt material eller liknande anges 
att Vänersborgs kommun är medarrangör. Att Vänersborgs kommun presenteras 
är föreningens ansvar. 

4.2 Enstaka offentligt arrangemang 
4.2.1 Syfte 
Bidragets syfte är att stimulera till nytänkande och stärka föreningens arbete under 
pågående verksamhetsår.  

4.2.2 Villkor 
Arrangemanget ska genomföras tillsammans med minst en annan aktör, t ex annan 
förening samt äga rum inom Vänersborgs kommuns geografiska gränser.  
Förening som beviljats bidrag för enstaka offentligt arrangemang ska senast en 
månad efter genomfört arrangemang till Kultur- och fritidsförvaltningen redovisa 
utfallet för arrangemangets budget, specificera hur det beviljade bidraget har 
använts, samt ange hur många som besökte arrangemanget.  

4.2.3 Ansökan 
Ansökan om bidrag görs genom e-tjänst/blankett på Vänersborgs kommuns 
hemsida och kan sökas löpande under året, dock senast två månader före 
genomförandet. Ansökan ska tydligt beskriva innehåll och beräknade kostnader 
och intäkter.  

4.2.4 Bidragets utformning och storlek 
Bidraget kan uppgå till högst 50 % av föreningens ekonomiska insats och erhålls 
av sökande förening. Bidragets totala storlek utgår från kommunens ekonomi och 
till verksamheten avsatt budget. 

4.3 Mångfalds- och integrationsinitiativ 
4.3.1 Syfte 
Bidrag till mångfalds- och integrationsinitiativ syftar till att stärka mångfalds- och 
integrationsarbetet i Vänersborgs kommun.   

4.3.2 Villkor 
Bidrag beviljas till främst till småskaliga initiativ med huvudfokus att stärka 
mångfald och integration i Vänersborgs kommun. För att initiativen ska bli 
beviljade bidrag ska dessa arrangeras inom Vänersborgs kommuns gränser. 
Projektet och arrangemangen ska bygga på en ideell bas och inte vara 
vinstdrivande. Bidraget riktar sig främst för materialkostnader som uppkommer i 
samband med initiativet. En rimlig egen- och intäktsfinansiering bör eftersträvas 
och medfinansiering från andra aktörer bör sökas i största möjliga utsträckning.  
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Inom projektet kan Vänersborgs kommun, ge bidrag till: 

• Initiativ från ideella föreningar.
• Arrangemang som är öppna för allmänheten.

Bidrag ges inte till: 

• Verksamhet eller projekt i kommunala förvaltningars regi.
• Projekt som går med vinst.

Förening som beviljats bidrag för mångfalds- och integrationsinitiativ ska senast 
en månad efter genomfört projekt till Kultur- och fritidsförvaltningen redovisa 
utfallet för projektets budget, specificera hur det beviljade bidraget har använts, 
om ni nått de tänkta målgrupperna, samt ange hur många som besökte 
arrangemanget.  

4.3.3 Ansökan 
Ansökan om bidrag görs genom e-tjänst/blankett på Vänersborgs kommuns 
hemsida och kan sökas löpande under året, dock senast två månader före projektet 
eller arrangemangets startdatum. Ansökan ska tydligt beskriva innehåll och 
beräknade kostnader och intäkter.  

4.3.4 Bidragets utformning och storlek 
Bidraget utgår med max 10 000 kronor. Varje initiativ räknas som 
engångsföreteelse och beviljat bidrag innebär inga garantier om fortsatt stöd. 

___________________ 
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2018-08-28 Dnr: KUFRN 2018/35

Handläggare
Marie-Louise Olers
marie-louise.olers@vanersborg.se
0521-72 24 30

Mottagare
Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Revidering av delegeringsordning för kultur- och 
fritidsnämnden
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att tillföra ett tillägg under ekonomi § 9.3 gällande 
beslut om riktat verksamhetsbidrag med nivå och belopp för förvaltningschef på fem 
basbelopp. 

Sammanfattning av ärendet
För att förtydliga olika beslutsnivåer för riktat verksamhetsbidrag tillförs nivå och 
belopp för förvaltningschef med fem basbelopp. Förslaget finns rödmarkerat i bifogad 
delegeringsordning.

Håkan Alfredsson
Förvaltningschef

Sändlista
Håkan Alfredsson, förvaltningschef
Marie-Louise Olers, utvecklingsledare
Kommunstyrelseförvaltningen
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Förkortningar m.m.
Förkortningar på delegater
FC Förvaltningschef

KSO Kommunstyrelsens ordförande

VC Verksamhetschef 
EC Enhetschef

Ordf. Ordförande

Vice ordf. Vice ordförande

Handl. Handläggare 
PuLO Personuppgiftsombud

Förkortningar på lagar, författningar och förordningar
FL Förvaltningslagen (1986:223)

KL Kommunallagen (1991:900)

LL Lotterilagen (1994:100)

OSL Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

PuL Personuppgiftslagen (1998:204)

TF Tryckfrihetsförordningen (1949:105)
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Delegering av beslutanderätt inom nämnd
Vad innebär delegering?
Delegering enligt kommunallagen (KL) innebär att beslutanderätten, i ett visst ärende 
eller i en ärendegrupp, flyttas över till någon annan (= delegaten). Delegaten träder helt 
in i nämndens ställe. Ett beslut av delegaten ses som ett nämndens beslut och kan över-
klagas genom laglighetsprövning. Nämnden kan inte ändra delegatens beslut men kan 
naturligtvis återkalla delegeringsuppdraget.

Nämnden kan också genom eget handlande föregripa ett beslut i ett enskilt ärende ge-
nom att själv ta över ärendet och fatta beslut. Nämnden har redovisningsansvaret, men 
delegaten har det juridiska ansvaret (t.ex. tjänstefel, skadestånd).

Förutsättningar för nämndens delegeringsrätt
Delegering inom en nämnd förutsätter alltid beslut i två led. Först måste fullmäktige i 
ett reglemente eller i ett särskilt beslut ha uppdragit till nämnden att hantera ett visst 
verksamhetsområde eller besluta i vissa ärenden eller ärendegrupper. Därefter kan 
nämnden om den vill besluta om delegering av denna beslutanderätt. Nämnden lämnar 
delegeringsuppdrag genom särskilt beslut eller genom att fatta beslut om en delege-
ringsordning där beslutanderätten i olika ärenden överförs till delegater.

Nämnden beslutar själv i vilka ärenden eller ärendegrupper beslutanderätten skall dele-
geras. Räckvidden för en nämnds delegeringsbefogenhet framgår av 6 kap. 34 § KL (se 
nedan) som anger vilka ärendetyper som inte får delegeras

Vad kan delegeras?
Nämndens delegeringsrätt - delegeringsförbud
Nämnden får enligt 6 kap. 34 § KL inte delegera beslutanderätten i följande slag av 
ärenden: 

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, d.v.s. 
nämndens övergripande ansvar för verksamheten,

2. framställningar eller yttranden till fullmäktige,
3. yttranden med anledning av att fullmäktiges beslut överklagats,
4. yttranden med anledning av att nämndens egna beslut överklagats,
5. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om ärendet är av principiell be-

skaffenhet eller annars av större vikt.
6. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden,
7. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter bl.a. inom socialområdet

Sammanfattningsvis kan man säga att ärenden som är av principiell beskaffenhet eller 
som annars är av större vikt är förbehållna nämnden. Oftast handlar det om ärenden 
som får stora konsekvenser för kommunen och ofta där politiska bedömningar är avgö-
rande. Någon klar gräns för vad som är delegerbart eller inte delegerbart finns inte. 
Man får se på hur ofta ärendena förekommer, kommunens storlek, budgetomslutning, 
förvaltningens/verksamhetens storlek och organisation.

Förutom de generella undantagen från delegering ovan innehåller en del specialförfatt-
ningar, t.ex. socialtjänstlagen och föräldrabalken, också uttryckliga delegeringsförbud.
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Delegering och ren verkställighet
Man skiljer mellan beslut i kommunallagens mening och ren verkställighet. I delege-
ringsordning skall m.a.o. endast upptas beslut i kommunallagens mening.

Gränsen mellan beslut som kräver delegering och ren verkställighet går inte att dra med 
exakthet.

Beslut i kommunallagens mening kännetecknas bl.a. av att det finns utrymme för alter-
nativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedöm-
ningar. Normalt kan denna typ av beslut överklagas genom laglighetsprövning eller ge-
nom förvaltningsbesvär. Men man kan inte endast gå på överklagbarheten för att sär-
skilja ren verkställighet från beslut i kommunallagens mening eftersom t.ex. yttranden 
normalt inte kan överklagas, men ofta innehåller självständiga bedömningar och fordrar 
delegering för att kunna föras över från nämnd till annan.

Vid ren verkställighet saknas utrymme för självständiga bedömningar och beslutsalter-
nativ. Det rör sig här om ”mekanisk verkställighet”, t.ex. avgiftsdebitering enligt en 
fastställd taxa eller tilldelning av förskoleplats efter en klar turordning. Beslut av rent 
förberedande eller verkställande art kan inte överklagas (jmf 10 kap. 2 § 2 p KL). Även 
om den enskilde inte kan överklaga beslutet genom laglighetsprövning – eller förvalt-
ningsbesvär - finns andra vägar för den enskilde att angripa ett beslut den enskilde upp-
lever som felaktigt, nämligen genom rättslig prövning vid allmän domstol, anhållan om 
en JO-granskning eller påkallande av de kommunala revisorernas uppmärksamhet.

Avtal
Kultur- och fritidsnämnden beslutar vem som ska underteckna avtal och handlingar 
inom nämndens område enligt reglemente med föreskrifter om styrelsens och 
nämndernas arbetsformer. Avtal som avser projekt eller samarbeten, där kommunen är 
en part, vars budget går utanför den kostnadsram som tilldelats enheten eller 
avdelningen och/eller som anses vara utanför det ordinarie uppdraget som enheten eller 
avdelningen fått, regleras genom delegeringsordning.  

Delegering av rätt att överklaga
Beslut att överklaga dom av allmän förvaltningsdomstol går att delegera, liksom beslut 
att begära inhibition. En förutsättning är att det överklagade beslutet i sig är deleger-
bart. Ett bemyndigande skall vara försett med förbehållet, att vad gäller ärenden som 
rör myndighetsutövning mot enskilda får delegeringen inte omfatta ärenden av princi-
piell betydelse eller annars av större vikt.

Beslut utan delegeringsuppdrag
Om en anställd fattar ett beslut utan stöd av ett delegeringsuppdrag kan ett sådant beslut 
inte överklagas genom laglighetsprövning eftersom beslutet inte kan sägas existera i 
kommunallagens mening. Kommunen kan dock bli civilrättsligt bunden av beslutet om 
mottagaren är i god tro och det rör civilrättsliga förhållanden. Mottagaren kan i sådant 
fall även driva ärendet via allmän domstol.

Vem kan man delegera till?
En nämnd kan enligt 6 kap. 33 § KL lämna delegeringsuppdrag till:
- ett utskott bestående av ledamöter eller ersättare i nämnden
- en ledamot eller ersättare i nämnden
- en anställd hos kommunen
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Det är inte tillåtet att lämna delegeringsuppdrag till:
- flera anställda i grupp
- till anställd tillsammans med ledamot eller ersättare, s.k. blandad delegering
- anställd i kommunalt företag

Det bör också vara klart, genom delegeringsordningen eller på annat sätt, vem som går 
in i en delegats ställe vid delegatens frånvaro.

Vidaredelegering
Enligt 6 kap. 37 § KL kan en nämnd om den uppdrar till en förvaltningschef inom den 
egna nämndens verksamhetsområde att fatta vissa beslut, även medge att förvaltnings-
chefen i sin tur får överlåta sin beslutanderätt till annan anställd inom kommunen. Detta 
kallas vidaredelegering. En förutsättning för detta är att nämnden i ett beslut tillåtit det. 
Beslut som fattats på grund av vidaredelegering skall anmälas till förvaltningschefen. 
Någon uttrycklig skyldighet för förvaltningschefen att anmäla dessa beslut till nämnden 
föreligger däremot inte, men nämnden kan sätta upp sådana krav som villkor för dele-
geringen 

Vidaredelegering kan endast ske i ett led.

Delegering av beslutanderätten i brådskande ärenden där 
nämndens avgörande inte kan avvaktas
En nämnd får enligt 6 kap. 36 § KL uppdra åt ordföranden eller en annan ledamot i 
nämnden att besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan 
avvaktas. Det rör sig alltså här om ärenden som oundgängligen måste avgöras. Vilka 
beslut som kan delegeras och om det finns några begränsningar framgår inte av lagtex-
ten. Ärenden som avgjorts med stöd av denna bestämmelse skall anmälas vid nämndens 
nästa sammanträde. Denna typ av beslut anses som ett beslut av nämnden.

Anmälan av delegeringsbeslut
Beslut som fattats med stöd av delegering skall enligt 6 kap. 35–37 §§ KL anmälas till 
nämnden. Nämnden bestämmer själv hur och när detta skall ske. Delegeringsbeslut 
inom Kultur- och fritidsnämnden ska diarieföras inom en vecka efter beslut och delges 
till nämnden vid kommande sammanträde.

Syftet med anmälan är flera. Nämndernas informations- och kontrollbehov skall tillgo-
doses, dessutom kan det ha betydelse för beslutets laga kraftvinnande. Ett beslut vinner 
nämligen laga kraft tre veckor efter att det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att 
det protokollförda beslutet justerats. Antingen kan delegaten skriva ett särskilt protokoll 
över beslutet som anslås eller räknas klagotiden från den dag, då anslag skedde om ju-
stering av protokollet från det sammanträde vid vilket beslutet anmäldes hos nämnden.
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1. Allmänna ärenden
Nr Delegeringsärende Lagrum Dele-

gat
Ersättare Anmärkning

1.1 Brådskande ärenden 6:36 KL Ordf. Vice ordf.

1.2 Representation och uppvaktningar rö-
rande förtroendevalda

Ordf. Vice ordf.

1.3 Ordförandes deltagande i kurser och 
konferenser

KSO

1.4 Förtroendevaldas deltagande i kurser 
och konferenser

Ordf. Vice ordf.

1.5 Utseende av personer som har rätt att 
kvittera ut rekommenderade postför-
sändelser och liknande

FC Får vidaredelegeras enligt 6:37 KL

2. Ärendehantering, yttrande m.m.
Nr Delegeringsärende Lagrum Dele-

gat
Ersättare Anmärkning

2.1 Prövning av enskilds begäran att få ut 
allmän handling

2:14 TF &
6:4 OSL

FC Får vidaredelegeras enligt 6:37 KL

2.2 Prövning av att överklagande skett i 
rätt tid

24 § FL FC Får vidaredelegeras enligt 6:37 KL

2.3 Avvisning av överklagande som in-
kommit för sent

24 § FL FC Får vidaredelegeras enligt 6:37 KL

2.4 Omprövning av beslut 27 § FL FC Får vidaredelegeras enligt 6:37 KL

2.5 Godkännande av ansökningar om att 
ingå i projekt av principiell 
beskaffenhet eller av större vikt där 
kommunens åtagande inte överstiger 
en period om 3 år. 

FC

2.6 Godkännande av ansökningar av 
kommunens medel för 
internationalisering

Ordf Vice ordf.

2.7 Yttranden, ansökningar och liknande 
till myndigheter m.fl. som inte är av 
principiell beskaffenhet eller av 
större vikt

FC Får vidaredelegeras enligt 6:37 KL

2.8 Avskrivning av ärenden som inte är 
av principiell karaktär eller av större 
vikt

FC

2.9 Avskrivning av ärenden i övrigt Ordf.

2.10 Förordna personuppgiftsombud 36 § PuL Ordf

2.11 Beslut att godkänna nya behandlingar 
av personuppgifter enligt 
personuppgiftslagen

36 § PuL PuLO
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3. Ombud
Nr Delegeringsärende Lagrum Dele-

gat
Ersättare Anmärkning

3.1 Utse ombud att föra nämndens talan 
inför domstol och andra myndigheter

FC

4. Upphandling
Nr Delegeringsärende Lagrum Dele-

gat
Ersättare Anmärkning

4.1 Antagande av anbud för Kultur- och 
fritidsnämndens räkning
- upp till femtio (50) basbelopp FC

Löpande anskaffningsbeslut inom 
ramen för uppdrag och budget är 
att betrakta som ren verkställighet 
och kräver följaktligen inget delege-
ringsbeslut

5. Ekonomiska ärenden
Nr Delegeringsärende Lagrum Dele-

gat
Ersättare Anmärkning

5.1 Beslut att utse beslutsattestanter för 
Kultur- och fritidsnämndens förvalt-
ning

FC

5.2 Beslut rörande beloppsgränser för be-
slutsattestanter

FC

5.3 Beslut om bokföringsmässig avskriv-
ning av fordran, dock 

- upp till ett prisbasbelopp

FC

5.4 Inhyrning, uthyrning och uppsägning 
av lokaler då

− hyran uppgår till högst tio prisbas-
belopp per år och avtalstiden är 
som längst tre år

FC

5.5 Beslut om förlikning i skadeståndsä-
renden där skadeståndsanspråk 
uppgår till max ett basbelopp

FC

6. Överlåtelse av lös egendom
Nr Delegeringsärende Lagrum Dele-

gat
Ersättare Anmärkning

6.1 Beslut om överlåtelse utan krav på 
kompensation av sådan lös egendom 
som inte längre behövs, dock

− med ett beräknat försäljnings-
värde upp till tre prisbasbelopp

FC

Vid försäljning av lös egendom 
gäller riktlinjer för försäljning av 
kommunal lös egendom, 
kommunstyrelsen 2009-02-25 §48

− med ett beräknat försäljnings-
värde upp till ett prisbasbelopp

VC Får vidaredelegeras enligt 6:37 KL
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7. Speciallagar för nämnden
Lotterilagen

Nr Delegeringsärende Lagrum Dele-
gat

Ersättare Anmärkning

7.1 Beslut om lotteritillstånd 16 § LL VC

7.2 Registrering av lotterier 17 § LL VC

7.3 Beslut att utse kontrollant för sådana 
lotterier som avses i 16 och 17 §§ LL

49 § LL VC

8. Avtal
Nr Delegeringsärende Lagrum Dele

gat
Ersättare Anmäkning

Enligt reglemente med föreskrifter 
om styrelsens och nämndernas 
arbetsformer §12

8.1 Avsiktsförklaringar för verksamhet 
av nydanande eller strategisk karaktär 
inom Kultur- och fritidsnämndens 
verksamhetsområde

Ordf. Vice ordf.

8.2 Samarbetsavtal som inte ryms inom 
anvisad budget men som ingår i 
uppdrag

FC

8.3 Samarbetsavtal som tecknas inom 
anvisad budget och som ingår i 
uppdrag EC

9. Övrigt
Hyror

Nr Delegeringsärende Lagrum Dele-
gat

Ersättare Anmärkning

9.1 Beslut rörande uthyrning för större 
återkommande eller för Vänersborgs 
kommun viktiga arrangemang 

VC Enligt ”Taxa för uthyrning av 
Arena Vänersborg”

Bidrag

9.2 Beslut om bidrag för start och 
grundbidrag

Handl Enligt ”Kriterier för bidrag inom 
Kultur- och fritidsnämndens 
verksamhetsområde”

9.3 Beslut om riktat verksamhetsbidrag

- upp till fem basbelopp

- upp till två basbelopp

- upp till 25 000 kronor

VC

Handl

Enligt ”Kriterier för bidrag inom 
Kultur- och fritidsnämndens 
verksamhetsområde”

9.4 Beslut om kommunalt aktivitetsstöd Handl Enligt ”Kriterier för bidrag inom 
Kultur- och fritidsnämndens 
verksamhetsområde

9.5 Beslut om anläggningsbidrag och 
bidrag till spontanidrottsplats-

Handl Enligt ”Kriterier för bidrag inom 
Kultur- och fritidsnämndens 

FC
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motionsspår verksamhetsområde

9.6 Beslut om uppdragsbidrag 

- upp till två basbelopp

- upp till 10 000 kronor

VC

Handl

Enligt ”Kriterier för bidrag inom 
Kultur- och fritidsnämndens 
verksamhetsområde

___________________
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2018-09-06 Dnr: KUFRN 2018/36

Handläggare
Maria Nilsson
maria.k.nilsson@vanersborg.se
0521-72 24 37

Mottagare
Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdagar för kultur- och fritidsnämnden 
2019
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att sammanträda, om inget annat anges i kallelsen, 
enligt följande:
Fredag 25 januari klockan 08:30
Fredag 15 mars klockan 08:30
Fredag 26 april klockan 08:30
Fredag 24 maj klockan 08:30
Fredag 13 september klockan 08:30
Fredag 8 november klockan 08:30
Fredag 13 december klockan 08:30

Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens sammanträden bör harmonisera med kommunfullmäktige 
och kommunstyrelsens möteshandläggning för att få en effektiv ärendegång. 
Kultur- och fritidsnämnden föreslås sammanträda 7 gånger under 2019 och föreslås 
sammanträda halvdagar. Vid tillfällen då det är aktuellt med dialogdagar eller andra 
aktiviteter för kultur- och fritidsnämnden kommer detta att framgå av kallelsen.
Presidieberedningen är inte ett formellt beslutande organ och därför beslutar inte kultur- 
och fritidsnämnden om planeringen av dessa.
För att undvika krockar med någon av de andra nämndernas sammanträdesdagar 
föreslås att kultur- och fritidsnämnden byter sin sammanträdesdag från måndag till 
fredag.

Underlag
 Beslut KS 2018-08-22 gällande fastställande av sammanträdesdagar för 

kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott år 
2019.

 Plan för sammanträden 2018 för alla nämnder och arbetsutskott
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2018-09-06 Dnr: KUFRN 2018/36

Amanda Christiansdotter Håkan Alfredsson
Administrativ chef Förvaltningschef

Sändlista
Håkan Alfredsson, förvaltningschef
Förvaltningssekreterare Maria Nilsson
Kultur- och fritidsnämndens presidium
Kommunstyrelsen
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1)

2018-09-06 Dnr: KUFRN 2018/6

Handläggare
Maria Nilsson
maria.k.nilsson@vanersborg.se
0521-72 24 37

Mottagare
Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Information till kultur- och fritidsnämnden 2018
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Ordförande och förvaltningschef informerar nämnden om verksamhet och pågående 
projekt angelägna för nämnden att ta del av. 
Informationen redovisas vid sammanträdet.
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1)

2018-09-06 Dnr: KUFRN 2018/7

Handläggare
Maria Nilsson
maria.k.nilsson@vanersborg.se
0521-72 24 37

Mottagare
Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Anmälan av postlista till nämnd 2018
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisning av postlista avseende perioden 2018-
05-22 till och med 2018-09-10.

Sammanfattning av ärendet
Postlista ska redovisas och anmälas till kultur- och fritidsnämnden vid varje 
sammanträde. Redovisningen avser perioden från och till det datum som kallelse 
skickas till nämnden. 
Postlistan finns att läsa vid sammanträdet. 

Underlag
Postlista avseende perioden 2018-05-22 till och med 2018-09-10.

Håkan Alfredsson
Förvaltningschef

57



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1)

2018-09-06 Dnr: KUFRN 2018/7

Handläggare
Maria Nilsson
maria.k.nilsson@vanersborg.se
0521-72 24 37

Mottagare
Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Anmälan av delegeringsbeslut till nämnd 2018
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisning av delegeringsbeslut avseende 
perioden 2018-05-22 till och med 2018-09-10. 

Sammanfattning av ärendet
Delegeringsbeslut ska redovisas och anmälas till kultur- och fritidsnämnden vid varje 
sammanträde. Redovisningen avser perioden från och till det datum som kallelse 
skickas till nämnden. 

Underlag
Delegeringsbeslut avseende perioden 2018-05-22 till och med 2018-09-10.

Håkan Alfredsson
Förvaltningschef
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Utskriftsdatum: Utskriven av: Maria Nilsson2018-09-10

Delegeringsbeslut

Diarieenhet:

Beslutsinstans:

Sammanträdesdatum:

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Sekretess: Visas ej

2018-09-17

Kategori: Alla

Beslutsfattare: Alla

Id Beskrivning Beslutsfattare

Datum Avsändare/Mottagare Paragraf

Ärendenummer Ärendemening Ansvarig

Kategori

2018.404 Delegeringsbeslut gällande bidrag för enstaka 
offentligt arrangemang till Blue Chain bluesförening.

Håkan Alfredsson

2018-05-23 Blue chain bluesförening Håkan Alfredsson §

KUFRN 2018/16 Enstaka offentligt arrangemang 2018 Marie-Louise Olers

9.6

2018.414 Delegeringsbeslut. Utbetalning av kommunalt 
aktivitetsstöd 2018.

 

2018-05-31 Vänersborgs FK   §

KUFRN 2018/11 Kommunalt aktivitetsstöd 2018 Ingalill Willman

2018.442 Delegeringsbeslut gällande bidrag för mångfalds- 
och integrationsinitiativ 2018 för Eritreansk 
kulturförening 

Marie-Louise Olers

2018-06-01 Eritreansk kulturförening Marie-Louise Olers §

KUFRN 2018/15 Mångfalds- och integrationsinitiativ 2018 Marie-Louise Olers

9.6

2018.443 Delegeringsbeslut gällande bidrag för mångfald och 
integrationsinitiativ till Fritidsföreningen för kvinnor 
barn och ungdomar

Marie-Louise Olers

2018-06-01 Fritidsföreningen för kvinnor barn och ungdomar Marie-Louise Olers §

KUFRN 2018/15 Mångfalds- och integrationsinitiativ 2018 Marie-Louise Olers

9.6

2018.445 Delegeringsbeslut gällande bidrag för enstaka 
offentligt arrangemang till IOGT-NTO-rörelsens 
Junis-distrikt 

Marie-Louise Olers

2018-06-01 IOGT-NTO-rörelsens Junis-distrikt Marie-Louise Olers §

KUFRN 2018/16 Enstaka offentligt arrangemang 2018 Marie-Louise Olers

9.6

2018.449 Delegeringsbeslut gällande grundbidrag 2018  

2018-06-04 Föreningen Dalslands Hästsportklubb   §

KUFRN 2017/57 Grundbidrag 2018 Olof Isaksson

Sidan  1 av 2
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Id Beskrivning Beslutsfattare

Datum Avsändare/Mottagare Paragraf

Ärendenummer Ärendemening Ansvarig

Kategori

2018.450 Delegeringsbeslut gällande grundbidrag 2018  

2018-06-04 Blåsut Bandyklubb   §

KUFRN 2017/57 Grundbidrag 2018 Olof Isaksson

2018.451 Delegeringsbeslut gällande kommunalt aktivitetsstöd 
2018

 

2018-06-04 Föreningen Dalslands Hästsportklubb   §

KUFRN 2018/11 Kommunalt aktivitetsstöd 2018 Olof Isaksson

2018.480 Delegeringsbeslut gällande uppsägning av Malörten 
1 på grund av villkorsförändring

 

2018-06-21   §

KUFRN 2017/64 Framtidens bibliotek Amanda Christiansdotter

1.1

2018.486 Ansökan om bidrag mångfalds- och 
integrationsinitiativ

Marie-Louise Olers

2018-06-28 Support Group Network Marie-Louise Olers §

KUFRN 2018/15 Mångfalds- och integrationsinitiativ 2018 Marie-Louise Olers

9.6

2018.523 Delegeringsbeslut gällande bidrag för mångfald- och 
integrationsinitiativ för Support Group Network 

Marie-Louise Olers

2018-08-15 Support group network Marie-Louise Olers §

KUFRN 2018/15 Mångfalds- och integrationsinitiativ 2018 Marie-Louise Olers

9.6

2018.585 Delegeringsbeslut gällande bidrag för enstaka 
offentligt arrangemang till föreningen Munay

Marie-Louise Olers

2018-09-06 Föreningen Munay Marie-Louise Olers §

KUFRN 2018/16 Enstaka offentligt arrangemang 2018 Marie-Louise Olers

9.6
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