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2018-12-05 Dnr: KUFRN 2018/5

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

Mottagare
Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Verksamhetsuppföljning december 2018
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
För att nämnden ska kunna fullfölja sitt styrningsuppdrag över verksamheten får 
nämnden en fördjupad verksamhetsuppföljning vid nämndssammanträden.
I december presenteras planerna för firandet av Vänersborgs jubileum 2019, 375 år.

Underlag
Kultur- och fritidsförvaltningen, presentation om planerna för firandet av Vänersborgs 
jubileum 2019, 375 år.

Håkan Alfredsson
Förvaltningschef

Sändlista
Håkan Alfredsson, förvaltningschef
Stefan Leijon, markandskoordinator
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2018-11-26 Dnr: KUFRN 2017/25

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

Mottagare
Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Ekonomisk uppföljning oktober 2018
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Som en del i nämndens styrningsuppdrag och för att nå kommunens inriktningsmål om 
god ekonomisk hushållning har kultur- och fritidsförvaltningen upprättat 
budgetuppföljning efter september månads utgång. 
Månadsuppföljningar för kultur- och fritidsnämnden presenteras de månader som 
nämnden har möten. I april och augusti månad presenterades mer detaljerade 
delårsrapporter.
Kultur- och fritidsnämndens verksamheter hade per oktober månads utgång ett 
underskott med 1 698 tkr. Underskottet finns hos arena och fritid och avser högre 
verksamhetskostnader. Prognosen för helåret justeras från -900 tkr till -1 600 tkr. 

Underlag
Ekonomisk uppföljning för oktober 2018 

Håkan Alfredsson Amanda Christiansdotter
Förvaltningschef Administrativ chef

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

Ekonomisk uppföljning

Oktober 2018

Handläggare

Marie Jensen

marie.jensen@vanersborg.se

0521-72 14 41 

Månadens riktpunkt: 83,0%

Belopp i kr

ANSLB

BUDGET 

Årets

BUDGET 

Periodiserad Totalt Utfall Budgetdiff %

80 Kultur o Fritidsn, Bibl o Kult 41 840 438 34 867 032 34 554 911 312 121 83%

82 Arena o Fritid 52 982 084 44 151 736 46 181 634 -2 029 898 87%

83 Musik och Ungdom 16 151 478 13 459 565 13 440 111 19 454 83%

TOTALT RAPPORTEN 110 974 000 92 478 333 94 176 656 -1 698 322 85%

Kommentar:

Nämnd, bibliotek och kultur Överskott beror på lägre lägre verksamhetskostnader under perioden jämfört med budget.

Utfall avseende personalkostnader är enligt budget. 

Prognos för 2018 är ett överskott med 350 tkr.

Fritid Underskottet avser högre kostnader för underhåll och drift av idrotts- och fritidsanläggningar

samt ökade kostnader för larm och bevakning under våren.

Prognos för 2018  är ett underskott på 1750 tkr

Övertagande och fortsatt drift av Hallevibadet medför en osäkerhet till prognosen. 

Musik Hjälpande händer har under hösten fått extra statsbidrag som möjliggör ökad

tillgänglighet i form av ökade öppettider. Prognos för helåret är ett resultat i nivå med budget. 

Inom musikskolan ligger intäkter under budgeterad nivå.
Antalet elever inom verksamheten är i stort sett detsamma som under förra året. 

Personal- och övriga kostnader ligger i nivå med budget, vilket innebär ett 

prognostiserat underskott på 300 tkr, till följd av att verksamhetens kostnader inte 

anpassats till intäktsnivån.

Total prognos för 2018 är - 1 600 tkr, vilket är en försämring jämfört med tidigare prognos och beror på vissa oförutsedda

kostnader samt att kostnader för idrotts- och fritidsanläggningar inte kunnat begränsas ytterligare utan alltför stor påverkan

på verksamheten. Uteblivna intäkter till musikskoleverksamheten försämrar prognosen ytterligare. 
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Handläggare
Amanda Christiansdotter
amanda.christiansdotter@vanersborg.se
0521-72 24 36

2018-11-23

Mottagare
Kultur- och fritidsnämnden

Dnr:KUFRN 2018/18  

Kultur- och fritidsnämnden

Redovisning av utförd internkontroll 2018
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner upprättad rapport samt dess förslag till åtgärder. 

Sammanfattning av ärendet
Enligt reglementet för internkontroll ska varje nämnd årligen anta en plan för 
granskning samt uppföljning av den interna kontrollen. Kultur- och fritidsnämnden 
antog 2018-03-19 § 14 en plan för granskning av den interna kontrollen. Granskning har 
genomförts enligt planen av följande:

Kommungemensamma kontrollområden
 Inventarieförteckning

 Inköp-beställare

 Uppföljning av föregående års granskning

Nämndspecifika kontrollområden
 Personliga utlägg

 Kriterier för bidrag
Resultatet samt förslag till eventuella åtgärder inom respektive granskningsområde 
redovisas i Rapport Internkontroll 2018.

Underlag
Rapport Internkontroll 2018.

Håkan Alfredsson
Förvaltningschef

Sändlista
Håkan Alfredsson, förvaltningschef
Amanda Christiansdotter, administrativ chef
Marie Jensen, ekonom 
Kommunstyrelsen
Kommunens revisorer
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1 Bakgrund och sammanfattning 
Enligt reglementet för internkontroll ska varje nämnd årligen anta en plan för granskning samt 
uppföljning av den interna kontrollen. Kultur- och fritidsnämnden antog 2018-03-19 § 14 en 
plan för granskning av den interna kontrollen. Granskning har genomförts enligt planen av 
följande: 

1.1 Kommungemensamma kontrollområden 

• Inventarieförteckning 

• Inköp-beställare 

• Uppföljning av föregående års granskning 

1.2 Nämndspecifika kontrollområden 

• Personliga utlägg 

• Kriterier för bidrag 

2 Kommungemensamma kontrollområden 

2.1 Inventarieförteckning 

En granskning av inventarieförteckningar genomfördes av PWC under 2017 och där 
konstaterades det att kommunstyrelsen inte har en tillräcklig intern kontroll över korttids- och 
förbrukningsinventarier som är stöldbegärliga, utöver IT-utrustning som är märkta och 
registrerade. Syftet är att granska att kommunen har uppdaterade och kommunicerade 
riktlinjer samt att säkerställa att stöldbegärliga förbruknings inventarier är förtecknade och 
märkta. 

Aktuella kontrollmål är: 

• Att rutiner är uppdaterade och tillämpas. 

• Att inventarielistor finns över stöldbegärligt gods. 

• Att stöldmärkning sker i aktuella fall. 
 
Metod och avgränsning 
Ny skriftlig rutinbeskrivning över hur inventarieförteckning ska hanteras har tagits fram. En 
enkät har besvarats av chefer, undersökningen begränsades till att bedöma den interna 
kontrollen avseende stöldbegärliga inventariers existens samt om och hur de är märkta. 
Respektive förvaltning ansvarar för att ha en upprättad inventarieförteckning, det finns alltså 
inget gemensamt dokument för kommunen. 

Resultat och analys 
Samtliga sex chefer på kultur- och fritidsförvaltningen har svarat på enkäten. Av dem har tre 
stycken svarat att de har kännedom om att det kommit nya rutiner för inventarieförteckning, 
övriga tre har svarat att de hört talas om det, men inte är helt uppdaterade. På frågan om det 
idag finns uppdaterade inventarieförteckningar på enheten, svarande tre stycken att sådana 
finns, två svarade att det inte finns och en att de inte vet. Angående stöldmärkning har fyra 
stycken svarat att stöldmärkning sker, övriga två har svarat att det inte görs. 
Den nya rutinen för inventarieförteckning kommunicerades till all personal via intranätet i 
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juni 2018, men enligt enkätresultaten är den ännu inte tillräckligt känd i verksamheterna. Det 
finns inget gemensamt system för märkning av stöldbegärlig utrustning, det försvårar både 
märkning och eventuell eftersökning vid stöld. Diskussion förs på kommunövergripande nivå 
gällande val av system och upphandling av detsamma. Det är viktigt att det finns 
kommungemensamma rutiner och system för inventarieförteckningar och stöldmärkning 
eftersom avsaknad av desamma kan betyda svårigheter vid polisanmälan vid misstanke om 
brott samt nyttjande av försäkringar. 

Förslag till åtgärd 
Eftersom beslut om den nya rutinen antogs sent, den 6 juni 2018, görs en ytterligare kontroll 
under 2019 och då en granskning av att inventarieförteckningar och märkning av 
stöldbegärlig utrustning finns. 

2.2 Inköp-beställare 

Då inköp/beställningar sköts av en mängd olika personer på förvaltningarna ökar risken för att 
ramavtal inte är kända. Konsekvensen om kommunen inte följer avtal, kan leda till 
förtroendeskada eller ekonomisk skada. 

Aktuella kontrollmål är: 

• Användningsfrekvens för respektive beställare. 

• Kunskap om avtal och rutiner hos beställare. 
 
Metod och avgränsning 
Granskningen har genomförts genom en enkätundersökning till alla i kommunen som har ett 
beställarID. Frågor har ställts kring hur ofta de beställer varor/tjänster samt vilken information 
de har fått angående inköpsrutiner, ramavtal och mottagningsattest/beslutattest i samband med 
sitt beställarID. 

Resultat och analys 
För kultur- och fritidsnämndens del skickades enkäten till 35 anställda, varav 31 har besvarat 
enkäten. Detta ger en svarsfrekvens på 89 %. Cirka 75 % (23 stycken) av de svarande uppger 
att de beställer varor eller tjänster mer än tio gånger per år. Fem stycken uppger att de 
beställer färre än tio gånger per år och tre stycken uppger att de beställer färre än tre gånger 
per år. Enkätsvaren visar att det är varierande kunskap hos beställare gällande inköpsrutiner, 
ramavtal och innebörd av mottagnings- och beslutattest. 

• 68 % (21 stycken) har svarat att de fått information om inköpsrutiner, ramavtal och 
fakturahantering i samband med sitt beställarID. 

• 32 % (tio stycken) uppger att de osäkra eller inte vet vilka leverantörer som 
kommunen har avtal med. 

• 42 % (13 stycken) uppger att de är osäkra eller inte har kunskap om kommunens 
inköpsrutiner. 

• 48 % (15 stycken) uppger att de osäkra eller inte vad det innebär att 
mottagningsattestera och/eller beslutsattestera en faktura. 

Förslag till åtgärd 

• Rensa bort inaktuella beställarID. 
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• Förbättra informationen i samband med upplägg/tilldelning av beställarID angående 
inköpsrutiner, ramavtal om inköpsrutiner samt innebörden av mottagnings- och 
beslutsattest. 

2.3 Uppföljning av föregående års granskning 
Förra året granskades: Förläggning av semester, fakturahantering, investerings- och 
exploateringsplan samt gemensamma myndighetsbrevlådor och avtalshantering. Uppföljning 
av dessa kontrollområden görs i årets granskning. 
 
Metod och avgränsning 
I uppföljningen av föregående års granskning har kultur- och fritidsförvaltningen kontrollerat 
att fastställda åtgärder är genomförda. 

Resultat och analys 
Förläggning av semester 
Beslutade åtgärder: Skapa rutin för bättre bevakning av att personalen lägger ut sin semester. 
Resultat: Rutin har skapats som innebär att förvaltningsadministrationen 1 juni varje år 
förmedlar listor över semestersaldo och semesteruttag inför sommaren till respektive chef. 
Efter sommaren, 1 september, följer sedan förvaltningsadministrationen upp hur många och 
vilka som tagit ut mindre än 20 dagar under sommaren, gör en jämförelse med tidigare år och 
informerar cheferna. Rutinen kommer även finnas med i det årshjul som administrationen 
planerar att ta fram inför 2019 för att underlätta planeringen för cheferna. Vid uppföljning 
hösten 2018 kan förvaltningen se att av de sex personer som inte tagit ut några semesterdagar 
alls under 2018 (där det saknades förklarliga skäl som exempelvis tjänstledighet, 
föräldraledighet, nyanställning osv), har två personer tagit ut ytterligare semesterdagar under 
hösten. Bedömningen är därför att den nya rutinen till viss del gett resultat men att fortsatta 
påminnelser krävs. 
Uppföljning investerings- och exploateringsplan MRP 2017 
Inga avvikelser/brister noterades och det finns därför inga åtgärder att kontrollera i årets 
granskning. 
Fakturahantering – Indata i ekonomisystem 
Beslutade åtgärder: Löpande dialog med alla berörda som handhar leverantörsfakturor om hur 
en faktura ska konteras. Information till leverantörer om våra krav på hur en faktura ska vara 
utformad, allt för en snabbare hantering. 
Resultat: Ekonom har löpande kontakt med dels personal som hanterar fakturor och dels 
leverantörer i de fall det finns behov. 
Gemensamma myndighetsbrevlådor 
Beslutade åtgärder: 

1. Ta fram skriftliga rutiner för hantering av inkomna handlingar via 
myndighetsbrevlådor. 

2. Säkerställa att back-up finns så att respektive brevlåda öppnas dagligen. 
3. Genomföra utbildning på enhetsnivå gällande dokumenthanteringsplanen. 
4. Inkludera jazzverksamheten i Musikakademins brevlåda. 

Resultat: 
1. Kommunstyrelsen antog 2016-06-08 § 127 riktlinjer för administration, dokument- 

och ärendehantering där bland annat lagkrav och hantering för allmänna handlingar 
och posthantering framgår. Kanslichefen har också 2018-07-02 antagit anvisningar för 
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hantering av e-post. Anvisningarna berör framförallt personliga e-postadresser 
(fornamn.efternamn@vanersborg.se) men är också tillämpliga på 
myndighetsadresserna. All personal i förvaltningen har under hösten 2018 informerats 
om de nya anvisningarna (via mail och på intranätet). Mot bakgrund av dessa görs 
bedömningen att förvaltningen inte är i behov av några egna förvaltningsspecifika 
rutiner. 

2. Förvaltningsadministrationen ansvarar för att samla in och säkerställa back-up vid 
semester, klämdagar, annan ledighet och så vidare. Utgångspunkten är att respektive 
verksamhet säkerställer back-up inom den egna verksamheten men i de fall det inte är 
möjligt går personal i förvaltningsadministrationen in och öppnar samt hanterar 
inkommen e-post. 

3. Kommunstyrelseförvaltningen lyfte i slutet av 2017 ett behov av att upprätta nya 
dokumenthanteringsplaner för alla nämnder, bland annat på grund av det planerade 
införandet av e-arkiv, beslut om klassificeringsstruktur och anpassning till den nya 
dataskyddsförordningen. Med anledning av detta träffade kommunarkivarien och 
projektledaren för e-arkiv förvaltningens arkivansvariga, arkivredogörare samt 
systemförvaltare för de system hos kultur- och fritidsförvaltningen som hanterar 
handlingar som ska bevaras, för en informationsträff i januari 2018. Målet var att den 
nya dokumenthanteringsplanen skulle vara beslutad i samband med att 
dataskyddsförordningen trädde i kraft (25 maj 2018) och att enheterna skulle få 
ytterligare information därefter. Arbetet med de nya planerna har dragit ut på tiden och 
enligt uppgift från kommunstyrelseförvaltningen ska beslut om de nya planerna tas i 
slutet av 2018 alternativt i början av 2019. Först efter detta kommer ytterligare 
informations- och utbildningsinsatser att genomföras på enhetsnivå. 

4. Sedan 2017-års granskning har verksamheten förändrats där musikakademins 
klassiska del är i en förändringsfas och eventuellt kommer att, helt eller delvis, 
förflyttas till en annan juridisk associationsform. Utifrån detta bedömer förvaltningen 
att det inte längre är lämpligt att inkludera jazzverksamheten i musikakademins 
brevlåda. 

Avtalshantering 
Beslutade åtgärder: 

1. Informera om upphandlingspolicy och riktlinjer för upphandling för berörda 
verksamheter. 

2. Skapa förvaltningsspecifik rutin för dokumentation av direktupphandlingar. 
3. Upphandla projektledare till Aqua Blå. 
4. Upphandla projektledare till Polstjärnepriset. 
5. Teckna ramavtal för ljud- och ljusteknik. 
6. Teckna ramavtal för stillbildsfotografering och videoproduktion. 
7. Teckna ramavtal för evenemangsmaterial. 

Resultat: 
1. En gemensam utbildning genomfördes för berörda verksamheter i juni 2017 

tillsammans med upphandlare från kommunstyrelseförvaltningen. Sedan dess har 
ytterligare informationsinsatser genomförts till enskilda handläggare utifrån aktuella 
frågor. 

2. Någon förvaltningsspecifik rutin för dokumentation av direktupphandlingar har ej 
tagits fram. Viss vägledning återfinns dock i dokumenthanteringsplanen. 
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3. Inför 2018-års planering och genomförande av Aqua Blå har förvaltningen anställt en 
projektledare. Något behov av upphandling föreligger därför inte. 

4. Direktupphandling för övergripande projektledning och arbete med Polstjärneprisets 
strategiska process samt utveckling av nationellt talangcenter har genomförts i 
enlighet med riktlinjerna för upphandling (tre leverantörer har tillfrågats). Avtalet 
gäller perioden 2018-02-01—2019-01-31 och har ett beräknat värde på 231 000 kr 
(330 timmar) vilket gör att det faller inom ramen för en direktupphandling. Vid 
granskning av fakturor inkomna från leverantören (InProject AB) från avtalets början 
(2018-02-01) till och med 2018-11-01 har dock leverantören fakturerat konsultarvode 
för 480 200 kronor (686 timmar). Verksamheten har kopplat till detta, för att ändå 
kunna bibehålla kvalitén på verksamheten, begränsat utnyttjandet av konsulten till ett 
beräknat avrop på cirka 80 timmar för november och december. Enligt verksamheten 
kommer det avropas timmar även i januari, men vid rapportens framskrivning fanns 
ingen beräkning på antalet. Januari är dock en högintensiv period för verksamheten 
och vid förra årets avtal fakturerades arvode för 159,5 timmar (111 650 kronor) för 
januari. Vid granskningen av fakturor framkommer det också en faktura från samma 
leverantör för arbete med säkerhetsarbete inför för Aqua Blå. Leverantören har 
fakturerat 66 timmar (46 200 kronor) och vid rapportens framskrivning har något avtal 
för detta ej kunnat uppvisas. Enligt verksamheten var omfattningen planerad till cirka 
21 timmar (15 000 kronor). Tjänsten har ej föregåtts av en direktupphandling. 
Summerar man hittills fakturerad tid, både för Polstjärnepriset och för Aqua Blå, samt 
beräknad tid för november och december 2018 landar man på 832 timmar (582 400 
kronor). Detta är precis under den direktupphandlingsgräns som är fastställd i lag. Det 
räcker att verksamheten avropar 6,5 timmar för januari för att hamna över 
direktupphandlinsgränsen. Baserat på tidigare år är det högst troligt att det kommer 
faktureras ytterligare timmar för januari och värdet av upphandlingen kommer då 
överstiga direktupphandlingsgränsen (586 907 kronor). Upphandlingen skulle därför 
genomförts utifrån lagen om offentlig upphandling (LOU) och inte föregåtts av en 
direktupphandling. Om behovet av extern konsult är detsamma 2019 ska därför en 
sådan upphandling genomföras. 
På några av fakturorna finns även utlägg för resor, hotell med mera vid möten på 
annan ort för totalt 28 565 kronor. Det finns inga kvitton bifogade till fakturorna så det 
är därför svårt att veta om de leverantörer som Vänersborgs kommun har upphandlat 
för denna typ av tjänster är de som använts, och också om kostnaderna är de mest 
fördelaktiga för verksamheten. 

5. Något ramavtal för ljud- och ljusteknik har ej upphandlats/tecknats under 2018. 
6. Något ramavtal för stillbildsfotografering och videoproduktion har ej 

upphandlats/tecknats under 2018. 
7. Något ramavtal för evenemangsmaterial har ej upphandlats/tecknats under 2018. 

Förslag till åtgärd 
Kontrollområden och beslutade åtgärder gällande förläggning av semester, uppföljning 
investerings- och exploateringsplan MRP 2017, fakturahantering – indata i ekonomisystem 
och gemensamma myndighetsbrevlådor bedöms slutförda. Några nya förslag till åtgärder är 
därför inte framtagna. 
Kontrollområdet avtalshantering bedöms delvis slutfört. Punkterna 2, 5, 6 och 7 är dock inte 
åtgärdade och behöver därför kvarstå och följas upp i 2019-års granskning. Punkt 4 behöver 
också följas upp i 2019-års granskning utifrån om korrekt typ av upphandling genomförts, om 
behovet av extern konsult fortsatt är detsamma. 
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3 Nämndspecifika kontrollområden 

3.1 Personliga utlägg 
Personliga utlägg inom tjänsten ska i möjligaste mån undvikas och istället ska leverantören i 
första hand skicka en faktura till kommunen. Personliga utlägg kan i vissa fall inte undvikas 
men det medför alltid omfattande administration och hanteringskostnader jämfört med en 
inkommen faktura samt försvårar uppföljningen av förvaltningens totala inköp. 

Aktuella kontrollmål är: 

• Säkerställa att utbetalda personliga utlägg inte kunnat undvikas. 

• Säkerställa att utbetalda personliga utlägg inte strider mot gällande avtal. 
 
Metod och avgränsning 
Granskningen har skett genom stickprovskontroll av underlag för personliga utlägg per 
anställd inom förvaltningen under januari till oktober 2018. Granskningen har omfattat 
personal inom samtliga verksamheter i förvaltningen. 

Resultat och analys 
Granskningen visar att personliga utlägg förekommer i begränsad omfattning inom 
förvaltningen. Utläggen avser främst inköp av fika till möten, parkeringsavgifter, färdbiljetter 
(taxi, buss, spårvagn) och diverse material. Omfattningen på dessa inköp är låg och bedöms 
inte strida mot gällande avtal. Vissa personliga utlägg beror på att inköpet endast kan göras 
via internet genom kortbetalning. Granskningen visar att det förekommer inköp via personligt 
utlägg som genom planering hade kunnat undvikas. Dock är dessa få förekommande och av 
begränsad omfattning. 

Förslag till åtgärd 
Som en del i förvaltningens kvalitetshöjande arbete kommer bland annat rutiner kring 
personliga utlägg och inköpsrutiner att ingå som en del av löpande information till 
förvaltningens verksamheter kring ekonomiadministration. Löpande information kring 
ekonomiska rutiner och processer i stort förväntas höja kunskapen samt tydliggöra och 
förenkla för de anställda, vilket i sin tur skapar en bättre intern kontroll. 

3.2 Kriterier för bidrag 
Kultur- och fritidsnämnden antog 2016-12-19 § 66 Kriterier för bidrag inom kultur- och 
fritidsnämndens verksamhetsområde att gälla från och med 2017-01-01. Syftet med de nya 
kriterierna var bland annat att samla alla typer av kriterier för föreningsbidrag i ett gemensamt 
dokument, öka tydligheten och säkerställa likabehandlingsprincipen mellan de föreningar som 
berörs av nämndens verksamhetsområde. 

Aktuella kontrollmål är: 

• Säkerställa att rutiner för bidrag fungerar i enlighet med fastställda kriterier. 
 
Metod och avgränsning 
Granskningen har genomförts genom en genomgång av kriterierna, avstämningsmöten och 
intervjuer med de handläggare som hanterar bidrag samt en enkätundersökning till 
bidragsberättigade föreningar. 
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Resultat och analys 
I kriteriernas första del, övergripande bestämmelser, finns ett stycke kring återrapportering. 
Enligt dessa ansvarar förvaltningen 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. I den långa 
verksamhetsberättelsen för 2017 (godkänd av kultur- och fritidsnämnden 2018-03-19 § 13) 
redovisades vilka former av bidrag som respektive förening beviljats under 2017 och till 
vilken summa. Det saknas dock redovisning över hur de fördelats utifrån de förväntade 
resultaten. 
Vid avstämningsmöten och intervjuer med berörda handläggare lyftes en problematik kring 
att grundbidraget kunde sökas under året hela året, då det försvårat fördelningen av tilldelad 
budget som även innefattar riktat verksamhetsbidrag. Det fanns även önskemål om att justera 
ansökningsdatumet för anläggningsbidrag. Detta har redan åtgärdats genom kultur- och 
fritidsnämnden beslut 2018-09-17 § 42. Handläggningen av det riktade verksamhetsbidraget 
tar idag mycket tid i anspråk och handläggarna önskar en enklare och tydligare 
fördelningsgrund för detta. I detta bör också begrepp och folkbokföringskriterier ses över. 
När det gäller anläggningsbidrag ska omfattning och villkor för bidraget enligt kriterierna 
avtalas skriftligen med varje enskild förening. Det finns inga sådana avtal upprättade och 
registrerade och det råder också otydlighet kring syftet med den typen av avtal. Bidragets 
omfattning framgår till exempel redan av respektive delegeringsbeslut. Verksamheten har lyft 
att det snarare finns behov av tydlig uppföljning och återrapportering av hur bidraget använts. 
Vid stickprovskontroller av delegeringsbeslut för bidrag framkommer det också att det i vissa 
fall är relativt lång handläggningstid från det att en ansökan inkommit till att beslut fattats. 
Vid granskningen framkommer inga skäl som skulle kunna motivera den långa 
handläggningstiden och detta står därför i strid med förvaltningslagens krav på 
handläggningen ska vara enkel, snabb och kostnadseffektiv. 
Enkätundersökningen skickades ut till 107 föreningen varav 77 valde att svara, vilket ger en 
svarsfrekvens på 72 %. I enkätresultatet uppger 72 % att bidragsgivningen totalt sett fungerar 
bra för föreningen och 76 % uppger att de alltid blir väl bemötta av de som 
handlägger/beslutar om bidrag. Det framkommer önskemål om förbättrad kvalité på de 
digitala ansökningsformulären och att kriterierna ska bli tydligare. Flera uppger också att det 
är svårt att hitta informationen på hemsidan. 

Förslag till åtgärd 

• Tydligare återrapportering till kultur- och fritidsnämnden över hur fördelningen av 
bidrag sett ut under året. 

• Utreda möjligheter till en enklare och tydligare fördelningsgrund för det riktade 
verksamhetsbidraget (inklusive begrepp och folkbokföringskriterier). 

• Utreda syfte och behov gällande avtal för anläggningsbidrag. 

• Förkorta handläggningstiden från ansökan till beslut. 

• Ta fram och implementera förbättringsförslag utifrån de synpunkter som inkommit i 
enkäten. 

4 Övrig intern kontroll 
Utöver beslutad plan för internkontroll genomförs årligen kontroll av attester och behörigheter 
i ekonomisystemet, granskning av manuella utbetalningar, avstämning av att 
anläggningsregistret överensstämmer med de tillgångar som finns. Uppföljning av ekonomi, 
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inriktningsmål och förväntade resultat sker i delårsrapporter och bokslut. Utöver detta sker 
också löpande arbete och uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
Granskningen av punkt 2.1-2.3 och 3.2 har genomförts av administrativ chef Amanda 
Christiansdotter. Granskningen av punkt 3.1 har genomförts av ekonom Marie Jensen. 
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1 Budgetförändringar 2019 
Budget för kultur- och fritidsnämnden uppgår till sammanlagt 105 121 tkr. Genom ramtillskott utökas 
budgeten med 230 tkr vilket avser ett-årsanslag för bandy VM. Inflationskompensationen uppgår till 
682 tkr och justering för köpta tjänster från samhällsbyggnadsförvaltningen genererar 101 tkr. 
Lönerevisionen genererar en ökning med 1 348 tkr. Kompensation för höjt PO pålägg uppgår till 308 
tkr. Övergång till komponentavskrivning innebär sänkta hyreskostnader med 5 693 tkr vilket justeras i 
ram.  

Sänkta statsbidrag innebär en ramsänkning med 629 tkr. Förvaltningen har på grund av investering i 
ny konstgräsplan på Hallevi, ökade driftskostnader, vilka inte kompenseras i budget. 
Budgetunderskotten finansieras genom omfördelning av budget för oförutsedda kostnader, 
återhållsamhet med uppräkning av budget för köp av material och tjänster samt omorganisation av 
fritidsgårdsverksamheten.  

 

1.1 Resultatbudget    
Resultatbudget tusen kr Bokslut 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Summa intäkter -25 947 -23 250 -27 186 

Personalkostnader 41 430 42 580 56 117 

Omkostnader 92 445 89 735 74 629 

Avskrivningar/internränta 1208 1419 1561 

Summa kostnader 135 083 133 734 132 307 

Nettokostnader 109 136 110 484 105 121 
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2 Ekonomiska resurser 
Verksamheter 
Netto, tusen kronor 

Bokslut 
2017 

Budget 
2018 

Budget 
2019 

        

Nämnd och administration       

Nämnd 1 932 1 955 1 433 

Administration 3 200 4 010 4 518 

     

Evenemang  1992 1 861 1 861 

     

Fritid    

Fritid, idrotts- och fritidsanläggningar 45 863 46 284 42 044 

Bidrag 2 765 2 497 2 497 

Fritidsgårdar 6 807 4 201 4 512 

     

Kultur    

Kultur och allmänkultur 9 920 11 092 10 654 
Bidrag till föreningar, stiftelser och 
studieförbund 

2 603 2 445 2 445 

Bibliotek 12 509 12 804 12 824 

Danspoolen 0 0 0 

Konsthallen 1 428 1 442 1 506 

Musikakademin 4 971 4 955  

Timjanhuset - 1664 1 225 

     

Musik    

Hjälpande händer - 713  

Musikskola 14 325 14 947 15 186 

Musikakademin   4 416 

     

Summa kultur- och fritidsnämnden 108 315 110 870 105 121 
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Nämnd, administration och evenemang 

Budgetram justeras med anslag för viss kulturverksamhet som istället fördelas ut i verksamheten. I 
samband med omorganisation inom förvaltningen flyttas budget för processledare till fritid. Arbete 
med Ung i Vänersborg samt övergripande kommunikation för förvaltningen flyttas till administration 
från Timjan.  

 

Fritid 

Fritid omfattar budget för föreningssamverkan och administration. Inom idrotts- och 
fritidsanläggningar ryms budget för anläggningar, vaktmästeri och lokalvård, sportfiske Hallsjön, 
fornvård, Hallevibadet samt eventmaterial och evenemang. Tjänster avseende vaktmästeri och 
lokalvård köptes tidigare från samhällsbyggnadsförvaltningen. Genom att skapa en egen organisation 
kring dessa verksamheter ges bättre möjlighet till samordning och effektivisering.  

Fritidsgårdar omfattar från och med 2019 samtlig fritidsgårdsverksamhet inom förvaltningen 
(centrumgården f.d. ungdomshuset, hjälpande händer och torpa fritidsgård). Inom 
fritidsgårdsverksamheten finns även Polarna, Fritidsbanken, Idrottsslussen och samordning av 
aktiviteter på sportcentrum. I och med minskad budgetram för verksamheten kommer viss 
omorganisation att ske under året.  

 

Kultur 

Kultur omfattar budget för kulturutveckling, allmänkultur, bibliotek, konsthall, Timjan och 
Danspoolen. Timjan omfattade under 2018 budget för bidrag till MIC samt budget för Ung i 
Vänersborg/kommunikation. Budget för MIC har omfördelats inom kultur, budget för arbete med Ung 
i Vänersborg samt förvaltningsövergripande kommunikation har flyttats till administration.  

Budget för Musikakademin är i och med omorganisation inom förvaltningen flyttad till musik.  

 

Musik 

Musikskolans budgetram utökas med tjänst för musikskolechef. Budget för Hjälpande händer flyttas 
till fritid.   

Musikakademin flyttas till musik från kultur. Verksamheten hade under 2018 ett tillfälligt 
budgettillskott för att finansiera satsning på utveckling av nationellt talangcentrum. Detta fördelas 
under 2019 inom övrig verksamhet.  
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3 Kultur- och fritidsnämnden 

3.1 Uppdrag 

Nämnd och förvaltning 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att kommunens arbete med kultur och fritid i tillämpliga delar 
svarar upp mot den vision och de övergripande mål som gäller för kommunen. Detta gäller den 
löpande verksamheten, men också det utvecklingsarbete som bidrar till att öka konkurrenskraften och 
stärka kommunens attraktivitet och hållbarhet.  

Kultur- och fritidsnämndens ansvar omfattar följande: 

• Arena- och fritidsverksamhet 
• Bibliotek 
• Evenemang och evenemangsutveckling 
• Fornvård 
• Föreningsbidrag (inom nämndens ansvarsområde) 
• Konsthall 
• Kulturverksamhet 
• Musikverksamhet 
• Ungdomsverksamhet 
• Vänersborgs museum (huvudmannaskap) 

Kultur- och fritidsnämnden stödjer och arrangerar kultur- och fritidsaktiviteter för barn och unga, och 
delar årligen ut kulturpris, kulturstipendium samt idrottsledarstipendium till personer eller 
grupperingar med anknytning till Vänersborgs kommun. 

Förvaltningen arbetar självständigt mot de förväntade resultat som nämnden fastställer. 
Förvaltningschefen är ytterst ansvarig för utveckling, planering, genomförande och resultat. I vår 
organisation ställs stora förväntningar på att alla medarbetare har god initiativkraft och är beredda att 
driva utvecklingen i positiv riktning samtidigt som de tar stort eget ansvar i det dagliga arbetet.  

3.2 Kultur- och fritidsnämndens samtliga förväntade resultat 
• Antalet flickor som deltar inom idrott och öppen fritidsverksamhet ska öka med 2 % jämfört 

med 2018. 
• Antal deltagare i Musikskolans verksamhet ska öka med 3 % jämfört med 2018. 
• Antal invånare som är nöjda med verksamheten ska öka jämfört med 2018. 
• Antal invånare som är nöjda med utbudet ska öka jämfört med 2018. 
• Fler invånare ska kunna involveras i nämndens berednings- och beslutsprocesser. 
• Nämndens verksamheter, utbud och evenemang ska i ökad grad synliggöras. 
• Avtal för centralt placerade och ändamålsenliga bibliotekslokaler ska tecknas senast 2019. 
• Ökad följsamhet mellan intäkter och kostnader. 
• Fler anställda ska ta del av nämndens arbete. 
• Antalet anställda som upplever att deras kompetens och idéer tillvaratas och används på ett bra 

sätt ska öka. 
• Verksamheten ska vara tillgänglig och bedrivas i enlighet med diskrimineringslagens 

bestämmelser, så att alla invånare ges möjlighet att delta. 
• Antalet anställda som upplever att de har ork och energi kvar efter arbetsdagen ska öka. 
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4 Förvaltningsadministration 

4.1 Uppdrag 
Förvaltningsadministrationen fungerar som stöd och service till kultur- och fritidsnämnden, 
förvaltningsledning och enheter avseende ärendehantering, kvalitetssäkring, utredning, 
kommunikation, statistik, uppföljning och strategisk utveckling samt ekonomi- och personalfrågor. 
Bidragsfördelning sker till kulturföreningar, bygdegårdar, handikapp- och pensionärsföreningar samt 
studieförbund. 

Särskilt viktiga aktiviteter 

Internkontroll – med särskilt fokus på bidragskriterier och avtalshantering/upphandling utifrån 2018-års 
rapport. Kontrollområden för 2019 fastställs i mars. 

Introduktion och utbildning för ny nämnd. 

4.2 Förväntade resultat 

Antal invånare som är nöjda med verksamheten ska öka jämfört med 2018. 

Aktiviteter 

Fortsatt arbete med implementering av dataskyddsförordningen. 

Ta fram ett samlat årshjul för alla administrativa processer. 

Renodla, förenkla och tydliggöra kriterier och hantering av föreningsbidrag. 

Öka andelen inköp av ekologiska, rättvise- och fairtrademärkta varor. (Samtliga enheter) 

Samla inköpsbeställningar för att minska antalet transporter och dess miljöpåverkan. (Samtliga enheter) 

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

Aktiviteter 

Genomföra fyra stycken förvaltningsträffar med fokus på service och bemötande och synliggörande av 
verksamheterna. 

Ta fram en gemensam kommunikationsplan för hela förvaltningen. 

Genomlysning av antalet facebook-sidor i förvaltningen. 

Ökad följsamhet mellan intäkter och kostnader. 

Aktiviteter 

Samordna och kvalitetssäkra processen kring eftersökning och uppföljning av externa bidrag. 

Implementera marknadsplatsen. 

Antalet anställda som upplever att deras kompetens och idéer tillvaratas och används på ett 
bra sätt ska öka. 

Aktiviteter 

Tydliggöra uppdraget som stödfunktioner. 

Arbeta med förvaltningsgemensam grupp för kommunikation. 

Arbeta med förvaltningsgemensam grupp för administrativ utveckling. 

Förbättra och öka kvalitén på ärendeprocessen och analyser, från beredning till verkställighet. 

Använda omvärldsbevakning som medel för att driva utveckling. (Samtliga enheter) 
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5 Evenemangs- och konceptutveckling 

5.1 Uppdrag 
Enheten leder evenemangs- och konceptutveckling inom kultur- och fritidsnämndens 
verksamhetsområde såväl som för kommunens stora arrangemang. 

Särskilt viktiga aktiviteter 

Efter beslut i kommunstyrelsen genomföra 375-års jubileum enligt plan. 

5.2 Förväntade resultat 

Antal invånare som är nöjda med verksamheten ska öka jämfört med 2018. 

Aktiviteter 

Genomföra besöksenkät vid 375-års jubiléets tre huvudakter. 

Ökad samverkan och dialog med andra förvaltningar och externa aktörer kring evenemang. 

Öka andelen inköp av ekologiska, rättvise- och fairtrademärkta varor. (Samtliga enheter) 

Samla inköpsbeställningar för att minska antalet transporter och dess miljöpåverkan. (Samtliga enheter) 

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

Aktiviteter 

Genomföra besöksenkät vid 375-års jubiléets tre huvudakter. 

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

Aktiviteter 

I samverkan utforma dialog mellan politik och invånare vid 375-års jubiléets tre huvudakter. 

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

Aktiviteter 

Genomlysning av evenemangsorganisationen. 

Antalet anställda som upplever att deras kompetens och idéer tillvaratas och används på ett 
bra sätt ska öka. 

Aktiviteter 

Använda omvärldsbevakning som medel för att driva utveckling. (Samtliga enheter) 
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6 Fritid 

6.1 Uppdrag 
Verksamhetsområdet fritid består av enheterna anläggningar och fritid. Verksamheten ska stödja 
föreningslivet, speciellt för barn och ungdom, och stimulera kommunens invånare till ett aktivt 
fritidsliv. För att uppfylla de kommunövergripande målen är verksamhetens uppdrag att utveckla både 
arenor och anläggningar och öka utbudet av fritidsaktiviteter. Detta pågår i samverkan med andra 
kommunala förvaltningar, föreningar, SISU Idrottsutbildarna och offentliga och privata aktörer. 

Anläggningar  

Enheten för anläggningar består av: 

• Vaktmästeri och städ  
• Idrottsanläggningar och bokningar 
• Evenemang, avtal, marknadsföring och försäljning 
• Eventmaterial 
• Fiske/fornvård 
• Hallevibadet 

Fritid 

Enheten för fritid består av: 

• Fritidsgårdarna (centrumgården, torpa fritidsgård och hjälpande händer) 
• Fritidsbanken 
• Idrottssluss 
• Polarna 

Enheten ska stimulera och stödja ungdomars utveckling vad gäller alltifrån aktiv fritid till inflytande, 
demokrati och mångfald i ordets bredaste bemärkelse. Enheten har avtal med och lämnar bidrag till 
extern aktör för utförande av fritidsgårdsverksamhet i Brålanda och Vargön. 

6.2 Förväntade resultat 

Antalet flickor som deltar inom idrott och öppen fritidsverksamhet ska öka med 2 % jämfört 
med 2018. 

Aktiviteter 

Fortsätta aktiviteterna för mammorna på Torpaområdet. (Fritid) 

Genomföra riktade aktiviteter för tjejer. (Fritid) 

Starta tjejkvällar på Hjälpande händer. (Fritid) 

Anordna föräldraträff och visa upp lokaler och verksamhet på Torpagården. (Fritid) 

Antal invånare som är nöjda med verksamheten ska öka jämfört med 2018. 

Aktiviteter 

Upprätta, hålla och skapa nya nätverk där fritidsgårdarnas personal ingår. (Fritid) 

Bjuda in allmänheten till öppet hus en gång per termin i samband med ett evenemang/arrangemang. (Fritid) 

Genomföra enkätundersökning för att undersöka brukarnas nöjdhet. (Anläggningar) 

Planera och genomföra möten med representanter från föreningslivet. (Anläggningar) 

I samverkan genomföra avgiftsfria dansläger på loven. (Fritid) 
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Aktiviteter 

Utveckla föräldrasamverkan. (Fritid) 

Utreda förutsättningar och ansvar för kommunens fritidsliv. 

Följa den tekniska utvecklingen och bevaka möjligheterna att i samband med underhåll och investeringar i 
ökad grad använda miljövänliga lösningar. 

I syfte att öka likvärdigheten utreda och synliggöra förutsättningar för föreningsbidrag och lokalhyror. 

Öka andelen inköp av ekologiska, rättvise- och fairtrademärkta varor. (Samtliga enheter) 

Samla inköpsbeställningar för att minska antalet transporter och dess miljöpåverkan. (Samtliga enheter) 

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

Aktiviteter 

I samverkan med musikskolan stödja fortsatt utveckling med El Sistemaverksamheten. (Fritid) 

Genomföra aktiviteter där barn på Hjälpande händer och barn i musikskolans verksamhet regelbundet träffas 
och gör saker tillsammans. (Fritid) 

Genomföra flera projekt tillsammans med ungdomar. (Fritid) 

Stötta föreningar vid eftersökning av bidrag från Allmänna arvsfonden. 

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

Aktiviteter 

Bidra till dialog mellan brukare och politik via föräldragrupperna. (Fritid) 

Möta och skapa förutsättningar för fördjupad dialog med föreningslivet.  

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

Aktiviteter 

Publicera information om verksamheten på Hjälpande händer på hemsidan och facebook. (Fritid) 

Producera Hjälpande händers tidning. (Fritid) 

Använda ny teknik för att bättre kunna marknadsföra vårt utbud. (Anläggningar) 

Genomföra besök på skolor och annan fritidsverksamhet samt arrangera Schools in för alla i årskurs 7 i 
kommunen. (Fritid) 

Presentera verksamheten för BUN och SOC. (Fritid) 

Presentera verksamheten för föreningar med samhällsengagemang. (Fritid) 

Genomföra fyra stycken förvaltningsträffar med fokus på service och bemötande och synliggörande av 
verksamheterna. 

Ökad följsamhet mellan intäkter och kostnader. 

Aktiviteter 

Anpassa öppettiderna till den resurs som finns. (Fritid) 

Fler anställda ska ta del av nämndens arbete. 

Aktiviteter 

Information på APT. (Fritid) 
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Antalet anställda som upplever att deras kompetens och idéer tillvaratas och används på ett 
bra sätt ska öka. 

Aktiviteter 

Ökat samarbete mellan fritidsgårdarna. (Fritid) 

Arbeta med förvaltningsgemensam grupp för evenemangsstöd. 

Förbättra och öka kvalitén på ärendeprocessen och analyser, från beredning till verkställighet. 

Använda omvärldsbevakning som medel för att driva utveckling. (Samtliga enheter) 

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

Aktiviteter 

Med utgångspunkt från kommunens styrdokument ta fram rutiner för hantering av olika situationer som kan 
uppstå, som t.ex. hot riktat mot besökare eller personal. (Fritid) 

Personalen på samtliga fritidsgårdar ska gemensamt planera för både verksamhet och kompetensutveckling. 
(Fritid) 

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

Aktiviteter 

Skapa samsyn och en gemensam målbild. Arbeta utifrån "Fyren". (Anläggningar) 
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7 Kultur 

7.1 Uppdrag 
Verksamhetsområdet kultur består av enheterna biblioteket, danspoolen, konsthallen och ung 
kultur/timjan. 

Biblioteket  

Kärnan i det uppdrag som Vänersborgs bibliotek har är att främja intresset för läsning och utbildning 
bland alla invånare i kommunen. Medier och information som kommunens invånare samt besökare 
söker efter och har nytta av ska finnas tillgängligt. Biblioteket är också en naturlig och viktig 
mötesplats dit människor från alla generationer kommer samtidigt. Bibliotekets verksamhet finns i 
Vänersborgs centrum, Brålanda, Frändefors och i Vargön. Bibliotekets personal bedriver också 
biblioteksverksamhet vid Kriminalvårdsanstalten i kommunen. Verksamheten är lagstadgad och styrs 
av Bibliotekslagen (2013:801).  

Danspoolen  

Danspoolens personal bedriver verksamhet inom hela Fyrbodalsområdet och innefattar 
danspedagogisk verksamhet som riktar sig till barn och unga samt deltagande vid externa evenemang 
och aktiviteter. Enheten är helt intäktsfinansierad. 

Konsthallen  

I Vänersborgs konsthall skall besökare möta samtida konst av hög kvalitet, från såväl lokala 
konstnärer som konst från den internationella arenan. Under utställningarna erbjuder konsthallen 
programverksamhet där samtalen och diskussionerna kan fördjupas. Programverksamheten är varierad 
och riktar sig till olika målgrupper där det pedagogiska arbetet står i centrum. Konsthallen samarbetar 
också aktivt med föreningsliv, skolor, äldrevård och olika institutioner som museer och annan 
forskningsanknuten verksamhet på universitet eller högskolor.  

Ung kultur/timjan 

Enheten ung kultur/timjan innefattar öppna kulturaktiviteter för barn och unga och bedriver avgiftsfri 
verksamhet i syfte att erbjuda en kreativ och meningsfull fristad för kommunens unga. Enheten 
genomför workshops och arrangemang och samverkar med en rad olika aktörer. 

7.2 Förväntade resultat 

Antalet flickor som deltar inom idrott och öppen fritidsverksamhet ska öka med 2 % jämfört 
med 2018. 

Aktiviteter 

Riktade aktiviteter med fokus på flickor och flickors deltagande.  

Antal invånare som är nöjda med verksamheten ska öka jämfört med 2018. 

Aktiviteter 

Utveckla kontaktnätverket. (Ung kultur/timjan) 

Samarbeta med verksamheter för nyanlända, t ex Välkomsten och Restad Gård. (Ung kultur/timjan) 

Bjuda in allmänheten till öppet hus en gång per termin. (Ung kultur/timjan) 

Utveckla vernissage och visningar. (Konsthallen) 

Se över innehåll och genomförande av Kulturveckan. 
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Aktiviteter 

Istället för LUPP-enkäten göra små enkätundersökningar kopplade till verksamheter och aktiviteter. 

Implementera biblioteksplanen. (Biblioteket) 

Omsätta erfarenheter och metoder från SKL:s utbildningsprojekt Mer för fler i praktiken. (Biblioteket) 

Utreda och synliggöra likvärdiga förutsättningar för föreningsbidrag och lokalhyror. 

Öka andelen inköp av ekologiska, rättvise- och fairtrademärkta varor. (Samtliga enheter) 

Samla inköpsbeställningar för att minska antalet transporter och dess miljöpåverkan. (Samtliga enheter) 

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

Aktiviteter 

Genomföra flera projekt tillsammans med ungdomar. (Ung kultur/timjan) 

Ökad samverkan mellan enheterna inom kultur. 

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

Aktiviteter 

Möta och skapa förutsättningar för fördjupad dialog med föreningslivet.  

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

Aktiviteter 

Tillsammans med ungdomar ta fram informationsmaterial om verksamheten för publicering framför allt via 
sociala medier. (Ung kultur/timjan) 

Använda nya informationskanaler och informera på fler språk än svenska. (Konsthallen) 

Genomföra besök på skolor och annan fritidsverksamhet. (Ung kultur/timjan) 

Synliggöra dansen som pedagogisk verksamhet och som konstform via film, föreställningar och sociala 
nätverk samt ett regelbundet nyhetsbrev. (Danspoolen) 

Genomföra en översyn av konsten i det offentliga rummet i samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen. 
(Konsthallen) 

Eftersträva samannonsering och gemensamma marknadsföringsaktiviteter inom verksamheten kultur. 

Plan för hantering och underhåll av den kommunägda konsten. (Konsthallen) 

Genomföra fyra stycken förvaltningsträffar med fokus på service och bemötande och synliggörande av 
verksamheterna. 

Avtal för centralt placerade och ändamålsenliga bibliotekslokaler ska tecknas senast 2019. 

Ökad följsamhet mellan intäkter och kostnader. 

Aktiviteter 

Regelbundna avstämningar med verksamhetschef och förvaltningsekonom. 

Fler anställda ska ta del av nämndens arbete. 

Aktiviteter 

Regelbundna APT och verksamhetsmöten med aktuella nämndärenden som stående punkt. 
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Antalet anställda som upplever att deras kompetens och idéer tillvaratas och används på ett 
bra sätt ska öka. 

Aktiviteter 

Arbeta med förvaltningsgemensam grupp för ungdom och samverkan. 

Förbättra och öka kvalitén på ärendeprocessen och analyser, från beredning till verkställighet. 

Använda omvärldsbevakning som medel för att driva utveckling. (Samtliga enheter) 

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

Aktiviteter 

Genomföra dialog kring service, bemötande och fysisk miljö. (Biblioteket) 

Se över öppettider. (Konsthallen) 

Tydliggöra regler för verksamheten för både personal och besökare. (Ung kultur/timjan) 

Se över handlingsplaner mot hot och våld mm. (Ung kultur/timjan) 

Bjuda in föreläsare kring olika teman avseende allas lika värde, inkludering mm. (Ung kultur/timjan) 

Vidareutveckla dansverksamhet för funktionsnedsatta. (Danspoolen) 

Utveckla bibliotekets fysiska miljö och synliggöra mångspråksavdelningen. (Biblioteket) 

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

Aktiviteter 

Gemensamma aktiviteter och kompetensutveckling för personal. (Ung kultur/timjan) 

Upprätta handlingsplan och aktiviteter i samverkan med respektive verksamhet. 
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8 Musik 

8.1 Uppdrag 
Verksamhetsområdet musik består av enheterna musikakademin och musikskolan.  

Musikakademin  

Musikakademin är en strategisk utvecklingsresurs som innefattar kursverksamhet för klassisk musik 
och jazz, där kursverksamheten samlar barn och ungdomar från hela Sverige. Verksamheten arbetar 
med Polstjärnepriset och har i uppdrag att bredda kommunens kulturutbud, i samverkan med bland 
annat Aurora. 

Musikskolan  

Musikskolan bedriver frivillig musikskola, läger och uppdragsutbildning både internt och externt samt 
har ett stort utbud av kurser, dels inom musik men också inom dans, drama, sång och rytmik. Utöver 
detta samverkar musikskolan med barn- och utbildningsförvaltningen, Kunskapsförbundet Väst, 
socialförvaltningen, det fria musiklivet, studieförbund, föreningar och samfund. Via Musik för äldre 
har musiken blivit en etablerad del av det dagliga omsorgsarbetet på flera äldreboenden i kommunen. 
Avgiftsfria projekt bedrivs i syfte att nå nya grupper i samhället. 

8.2 Förväntade resultat 

Antal deltagare i Musikskolans verksamhet ska öka med 3 % jämfört med 2018. 

Aktiviteter 

Starta aktiviteter på Hjälpande händer. (Musikskolan) 

Marknadsföra Kulturväxten i media och på förskolorna. (Musikskolan) 

Erbjuda avgiftsfria aktiviteter i projektform. (Musikskolan) 

Hitta nya samarbeten inom förvaltningen genom tvärgruppen för integration. 

Antal invånare som är nöjda med verksamheten ska öka jämfört med 2018. 

Aktiviteter 

Genomföra utvärderingar. (Musikakademin) 

Samarbeta med Fairtrade vid nationaldagsfirandet. 

Se över innehållet på hemsidan. (Musikskolan) 

Kompetensutveckling kring barn med särskilda behov. (Musikskolan) 

Öka andelen inköp av ekologiska, rättvise- och fairtrademärkta varor. (Samtliga enheter) 

Samla inköpsbeställningar för att minska antalet transporter och dess miljöpåverkan. (Samtliga enheter) 

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

Aktiviteter 

Bredda utbudet. (Musikskolan) 

Inhämta åsikter och önskemål för vidareutveckling av verksamheten och dess utbud. (Musikakademin) 

Skapa en digital förslagslåda. (Musikskolan) 

Identifiera och utveckla nya samarbeten inom förvaltningen. (Musikskolan) 
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Nämndens verksamheter, utbud och evenemang ska i ökad grad synliggöras. 

Aktiviteter 

Utveckla intern och extern kommunikation. (Musikakademin) 

Göra utomhuskonserter i områden där vi vill nå fler brukare. (Musikskolan) 

Genomföra fyra stycken förvaltningsträffar med fokus på service och bemötande och synliggörande av 
verksamheterna. 

Ökad följsamhet mellan intäkter och kostnader. 

Aktiviteter 

Söka bidrag från stat och region för särskilda insatser. (Musikskolan) 

Marknadsföra framgångsrika koncept och paket i andra kommuner. (Musikskolan) 

Fler anställda ska ta del av nämndens arbete. 

Aktiviteter 

Information på APT. (Musikskolan) 

Presentationer för nämnden. (Musikskolan) 

Antalet anställda som upplever att deras kompetens och idéer tillvaratas och används på ett 
bra sätt ska öka. 

Aktiviteter 

Genomföra kompetensinventering vid medarbetarsamtalen. (Musikskolan) 

Genomföra regelbundna verksamhetsledarmöten.  

Arbeta med förvaltningsgemensam grupp för integration. 

Förbättra och öka kvalitén på ärendeprocessen och analyser, från beredning till verkställighet. 

Använda omvärldsbevakning som medel för att driva utveckling. (Samtliga enheter) 

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

Aktiviteter 

Använda genuspedagogik och marknadsföringsstrategi för att utveckla en än mer inkluderande verksamhet. 
(Musikakademin) 

Kompetensutveckling kring barn med särskilda behov. (Musikskolan) 

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

Aktiviteter 

Individuell planering/sammansättning av tjänsteinnehåll och arbetstider. (Musikskolan) 

Verka för att Huvudnässkolans aula uppdateras som konsertlokal. (Musikskolan) 

Bilda en trivselgrupp i personalen. (Musikskolan) 
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.
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Övergripande bestämmelser
Prislista för lokalhyror reglerar kostnader för fritidsanläggningar inom 
kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde. 

Prislista för lokalhyror för fritidsanläggningar fastställs varje år av kultur- 
och fritidsnämnden. Prislistan bygger på två olika kundkategorier, dels på 
de föreningar som är bidragsberättigade och dels på de föreningar som inte 
är bidragsberättigade samt privatkunder. 

Definitioner

Bidragsberättigad förening: Med bidragsberättigad förening menas en 
förening med minst 10 medlemmar i åldern 7-25, som sökt startbidrag och 
blivit antagna

Senior: Med senior menas lag där deltagare är över 20 år. 

Junior: Med junior menas lag där deltagare är mellan 17-19 år. Under 
räknas deltagare som ungdomslag och över som senior.  

Ungdomslag: Med ungdomslag menas lag där deltagare är max 16 år. 

Föreningsmedverkan: Förmedlingsprovision uthyrning 2:a hand
Under försäsongen kommer IFK Vänersborg, Blåsuts bandyklubb och 
Vargöns bandyklubb tilldela andelar i tid för uthyrning i 2:a hand till 
externa lag

Externa lag: Lag som inte är hemmahörande i Vänersborgs kommun
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Grundhyra Arena Vänersborg 
issäsong
Försäsong (vecka 32-41)

Träning
Seniorer och junior 575 kr/tim
Ungdomslag 230 kr/tim
1/2 delas timtid procentuell 115 kr/tim
1/3 delas timtid procentuell   77 kr/tim
1/4 delas timtid procentuell   60 kr/tim 

Matcher 
Senior 3450 kr/tim
Seniorer och juniorer 
ej entré

1 150 kr/tim

Ungdomslag tom 16 år debiteras timhyra som för träning

Seriesäsong (vecka 42-14) 

Träning
Seniorer och junior 460 kr/tim
Ungdomslag 173 kr/tim
1/2 delas timtid procentuell   86 kr/tim
1/3 delas timtid procentuell   58 kr/tim
1/4 delas timtid procentuell   43 kr/tim 

Matcher
Elitseriematcher 17 250 kr/match
Senior   1 150 kr/match
Junior      575 kr/match
Ungdomslag tom 16 år debiteras timhyra som för träning

Uthyrning 2:a hand till externa lag 
Externa lag seniorer 
mån-fre 08:00-16:00 2 760 kr/tim
mån-fre 16:00-23:00 2 990 kr/tim
lör-sön 08:00-23:00 3 220 kr/tim

Externa lag ungdom 1 150 kr/tim

Under försäsongen kommer IFK Vänersborg, Blåsuts bandyklubb och 
Vargöns bandyklubb tilldela andelar i tid för uthyrning i 2:a hand till 
xterna lag. I dessa fall utgår en förmedlingsprovision på 20% på hyran till 
klubben. Förutsättning för förmedlingsprovision är att man samverkar i 
försäljningsarbete och gott värdskap.
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Grundhyra Arena Vänersborg för 
evenemang och konferens
Arena Vänersborg kan hyras i sin helhet eller del av. Pris för hyra skiljer sig 
beroende på hur stor del av Arenan man önskar hyra vilket framkommer 
nedan.  

Grundhyra under issäsong

Hela Arenan 92 000 kr
1/2 80 500 kr
1/3 69 000 kr

Grundhyra betonggolv
Hela Arenan 46 000 kr
1/2 40 250 kr
1/3 34 500 kr

Grundhyra entréplan
Kostnad för iordningsställande tillkommer. Kostnad för tilläggsutrustning 
enligt nedan vid tillägg utöver grundhyra.

Entréplan 1 6 900 kr
Entréplan 2 (ej restaurang) 3 450 kr

Tillägg utöver grundhyra (exkl. moms)
Kostnad för iordningsställande tillkommer. Kostnad för tilläggsutrustning 
enligt nedan vid tillägg utöver grundhyra.

Bord 35 kr/st
Stolar, 800 ingår i grundhyran 17 kr/st
Scen, inklusive montering 58 kr/m²
Golv/matta inklusive utläggning 12 kr/m²
Golv/trä inklusive utläggning 14 kr/m²
Trossar och tyg, vid varje tillfälle 11 500 kr

Grundhyra Konferensrum
Konferensrum hyrs ut komplett inklusive bord, stolar och AV-utrustning.

Konferensrum 920 kr/dag
Del av Konferensrum (1/2) 460 kr/dag
Per timme 173 kr/tim
Föreningar i Vänersborgs 
kommun

115 kr/tim
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Intern kund inom Vänersborgs kommun
För konferens och evenemang arrangerade av nämnd eller 
förvaltning i Vänersborgs kommun gäller följande gällande pris – 50 %

Övriga bestämmelser vid uthyrning av Arena Vänersborg
I särskilda fall när en kund bokar återkommande större evenemang eller för 
Vänersborgs kommun viktiga arrangemang ska det vara möjligt att offerera 
på annan nivå än vad som grundprislistan anger. Beslut fattas och regleras i 
särskild ordning enligt 2015-01-26 §8 
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Grundhyra Ishallen
Bidragsberättigade föreningar

Träning
Seniorer, juniorer och ungdomslag 
mån-fre 00:00-17:00 121 kr/tim
mån-fre 17:00-22:00 242 kr/tim
lör-sön samt helgdagar 242 kr/tim

Match
Senior, juniorer 17-19 år 604 kr/match
Ungdom tom 16 år 301 kr/match

Övriga lag
Träning  483 kr/tim
Match senior, juniorer 1208 kr/match
Match ungdom  602 kr/match
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Grundhyra Idrottshus
Arrangemang
Vid Arrangemang ingår stolar och 
scenpodie. 
Vaktmästare och städ tillkommer

9 200kr

Match och träningar, Stor hall 20x40 per 55 min 

Bidragsberättigade föreningar
mån-fre 00:00-17:00 48 kr
mån-fre 17:00-22:00 97 kr
lör-sön samt helgdagar 97 kr

Övriga organisationer och privata
Samtliga dagar och tider 129 kr

Match och träningar, Mindre hall 10x20 per 55 min 

Bidragsberättigade föreningar
mån-fre 00:00-17:00 33 kr
mån-fre 17:00-22:00 66 kr
lör-sön samt helgdagar 66 kr

Övriga organisationer och privata
Samtliga dagar och tider 82 kr
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Grundhyra Fyrkanten

Arrangemang
Vid Arrangemang ingår stolar och 
scenpodie.
Vaktmästare och städ tillkommer

6 900 kr

Match och träningar, Stor hall 20x40 per 55 min 

Bidragsberättigade föreningar
mån-fre 00:00-17:00 48 kr
mån-fre 17:00-22:00 97 kr
lör-sön samt helgdagar 97 kr

Övriga organisationer och privata
Samtliga dagar och tider 129 kr

Match och träningar, Mindre hall 10x20 per 55 min 

Bidragsberättigade föreningar
mån-fre 00:00-17:00 33 kr
mån-fre 17:00-22:00 66 kr
lör-sön samt helgdagar 66 kr

Övriga organisationer och privata
Samtliga dagar och tider 82 kr

Övriga lokaler per 55 min
Samlingssal 1 78 kr
Aktivitetsrum (källaren) 61 kronor
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Grundhyra hallar och skolor

Gymnasiehallen

Bidragsberättigade föreningar 

Stor hall 40x20 per 55 min
Match och träningar
mån-fre 00:00-17:00 48 kr
mån-fre 17:00-22:00 97 kr
lör-sön samt helgdagar 97 kr

Övriga organisationer och privata
Samtliga dagar och tider 129 kr

Mindre hall vån 2
Bordtennis, bågskytte 66 kr/tim

Brålanda Sporthall

Stor hall 40x20 per 55 min
Arrangemang
Arrangemang
Vid Arrangemang ingår stolar och 
scenpodie.

4 600kr

Match och träningar
Bidragsberättigade föreningar
mån-fre 00:00-17:00 48 kr
mån-fre 17:00-22:00 97 kr
lör-sön samt helgdagar 97 kr

Övriga organisationer och privata
Samtliga dagar och tider 129 kr

44



10

Onsjöskolan Sporthall

Stor hall 18x36 per 55 min

Bidragsberättigade föreningar
mån-fre 00:00-17:00 48 kr
mån-fre 17:00-22:00 97 kr
lör-sön samt helgdagar 97 kr

Övriga organisationer och privata
Samtliga dagar och tider 129 kr

Övriga lokaler
Matsal 805 kr/tillfälle

Dalboskolan 

Sporthall Stor hall 18x35 per 55 min

Bidragsberättigade föreningar
mån-fre 00:00-17:00 48 kr
mån-fre 17:00-22:00 97 kr
lör-sön samt helgdagar 97 kr

Övriga organisationer och privata
Samtliga dagar och tider 129 kr

Norra skolan

Gymnastiksal, Mindre hall 10x20 per 55 min

Bidragsberättigade föreningar
mån-fre 00:00-17:00 33 kr
mån-fre 17:00-22:00 66 kr
lör-sön samt helgdagar 66 kr

Övriga organisationer och privata
Samtliga dagar och tider 82 kr
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Mariedalskolan

Gymnastiksal
Mindre hall 16x19 per 55 min

Bidragsberättigade föreningar
mån-fre 00:00-17:00 33 kr
mån-fre 17:00-22:00 66 kr
lör-sön samt helgdagar 66 kr

Övriga organisationer och privata
Samtliga dagar och tider 82 kr

Blåsutskolan

Gymnastiksal
Mindre hall 17x10 per 55 min

Bidragsberättigade föreningar
mån-fre 00:00-17:00 33 kr
mån-fre 17:00-22:00 66 kr
lör-sön samt helgdagar 66 kr

Övriga organisationer och privata
Samtliga dagar och tider 82 kr

Frändeskolan

Gymnastiksal
Mindre hall 16x10 per 55 min

Bidragsberättigade föreningar
mån-fre 00:00-17:00 33 kr
mån-fre 17:00-22:00 66 kr
lör-sön samt helgdagar 66 kr

Övriga organisationer och privata
Samtliga dagar och tider 82 kr
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Skerruds skola

Gymnastiksal
Mindre hall 16x10 per 55 min

Bidragsberättigade föreningar
mån-fre 00:00-17:00 33 kr
mån-fre 17:00-22:00 66 kr
lör-sön samt helgdagar 66 kr

Övriga organisationer och privata
Samtliga dagar och tider 82 kr
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Grundhyra för Fotboll och Rugby
Vänersvallen Nord

Träning
Bidragsberättigade föreningar
Seniorer
April-oktober 115 kr/tim
November-mars 403 kr/tim

Ungdom tom 16 år 1/1 plan
April-oktober 72 kr/tim
November-mars 201 kr/tim

Ungdom tom 16 år 1/2 plan
April-oktober 36 kr/tim
November-mars 100 kr/tim

Match
Bidragsberättigade föreningar
Seniorer
April-oktober 491 kr/tim
November-mars 604 kr/tim

Ungdom tom 16 år
April-oktober 246 kr/tim
November-mars 301 kr/tim

Vänersvallen Syd

Träning
Bidragsberättigade föreningar
Seniorer
April-oktober 115 kr/tim
November-mars 403 kr/tim

Ungdom tom 16 år 1/1 plan
April-oktober 72 kr/tim
November-mars 201 kr/tim

Ungdom tom 16 år 1/2 plan
April-oktober 36 kr/tim
November-mars 100 kr/tim
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Match
Bidragsberättigade föreningar
Seniorer
April-oktober 491 kr/match
November-mars 604 kr/match

Ungdom tom 16 år 1/1 plan
April-oktober 58 kr/tim
November-mars 201 kr/match

Ungdom tom 16 år 1/2 plan
April-oktober 29 kr/tim
November-mars 100 kr/match

Tärnan

Träning
Bidragsberättigade föreningar
Seniorer
April-oktober 115 kr/tim

Ungdom tom 16 år
April-oktober 58 kr/tim

Match
Bidragsberättigade föreningar

Seniorer
April-oktober 491 kr/match

Ungdom tom 16 år
April-oktober 58 kr/tim

A-plan Rugby

Träning
Bidragsberättigade föreningar
Seniorer
April-oktober 115 kr/tim

Match
Bidragsberättigade föreningar
Seniorer
April-oktober 491 kr/match
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Ungdom tom 16 år
April-oktober 246 kr/match
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Hallevi A-plan

Träning
Bidragsberättigade föreningar
Seniorer Träningskort
Ungdom tom 16 år Träningskort

Match
Bidragsberättigade föreningar
Seniorer
April-oktober 492 kr/match

Ungdom tom 16 år
April-oktober 246 kr/match

Hallevi konstgräsplan

Träning
Bidragsberättigade föreningar
Seniorer
April-oktober 115 kr/tim
November-mars 403 kr/tim

Ungdom tom 16 år 1/1 plan
April-oktober 72 kr/tim
November-mars 201 kr/tim

Ungdom tom 16 år 1/2 plan
April-oktober 36 kr/tim
November-mars 100 kr/tim

Frendevi A-plan

Träning
Bidragsberättigade föreningar
Seniorer Träningskort

Match
Bidragsberättigade föreningar
Seniorer
April-oktober 492 kr/match
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Friidrott
Bidragsberättigade föreningar
Träning Träningskort
Ungdom, friidrott, tävling 492 kr/tävling

Frendevi konstgräsplan

Träning
Seniorer
April-oktober 115 kr/tim
November-mars 201 kr/tim

Ungdom tom 16 år
April-oktober 43 kr/tim
November-mars 100 kr/tim
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Sörbyvallen Brålanda A-plan

Träning
Bidragsberättigade föreningar
Seniorer Träningskort

Match
Bidragsberättigade föreningar
Seniorer
April-oktober 492 kr/match

Ungdom tom 16 år
April-oktober 246 kr/match

Sörbyvallen Brålanda konstgräs

Träning
Seniorer
April-oktober 115 kr/tim
November-mars 403 kr/tim

Ungdom tom 16 år
April-oktober 86 kr/tim
November-mars 201 kr/tim

Match
Seniorer
April-oktober 491 kr/match
November-mars 604 kr/match

Ungdom tom 16 år 1/1 plan
April-oktober 58 kr/tim
November-mars 201 kr/match

Ungdom tom 16 år 1/2 plan
April-oktober 29 kr/tim
November-mars 100 kr/match
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Hallevibadet

Entrépriser
Student/Pensionär: 1gång: 40kr 10-kort: 300kr Årskort: 1400kr
Barn:             1gång: 40kr 10-kort: 300kr Årskort: 700kr
Vuxen:             1gång: 50kr 10-kort: 350kr Årskort: 2000kr

Barnkalas:             950kr (Upp till 10 barn)
                                 95kr (per barn över 10st)

Simskola
Allmän simskola: 975kr (10 veckor)

         495kr (5 veckor)
Simskola privat:   250kr (30 min lektion)

Vattengympa: 850kr (14 veckor)

Skolor
Med 2 st simlärare: 1495kr
utan simlärare: 550kr

Föreningar
Simklubben: Hela simhallen 399kr/timme, bana 90kr/timme
Reumatikerförbundet: 650kr/timme
Korpen: 550kr/timme

Övriga: 800kr/timme
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1)

2018-11-15 Dnr: KUFRN 2018/43

Handläggare
Jessica Lindskog
jessica.lindskog@vanersborg.se
0521-72 21 93

Mottagare
Kultur- och fritidsnämnden

Nämnd

Nyttjanderättsavtal med Vänersborgs ryttarförening 
Förslag till beslut
Kultur – och fritidsnämnden godkänner nyttjanderättsavtal mellan Vänersborgs 
kommun och Vänersborgs ryttarförening 2019-01-01--2028-12-31.
Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningschef uppdraget att underteckna 
avtalshandlingarna. 

Sammanfattning av ärendet
Nuvarande avtal med Vänersborgs ryttarförening upphör att gälla under 2019. Förslaget 
är att Vänersborgs kommun upprättar ett nytt avtal med föreningen på 10 år. Genom att 
ha ett nyttjanderättsavtal under denna tidsperiod med Vänersborgs kommun har 
föreningen möjlighet att söka bidrag och finansiering hos olika aktörer där ett sådant 
krav föreligger. 

Underlag
Information från SISU
Nyttjanderättsavtal

Håkan Alfredsson Olof Isaksson
Förvaltningschef Verksamhetschef

Sändlista
Håkan Alfredsson
Jessica Lindskog
Olof Isaksson
Vänersborgs ryttarförening
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Kultur- och fritidsnämnden
Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Hemsida
462 85 Vänersborg Sundsgatan 29 0521-72 11 04 0521-72 13 70 kulturfritid@vanersborg.se www.vanersborg.se 

Nyttjanderättsavtal Vänersborgs ryttarförening

Mellan Vänersborgs kommun nedan kallad kommunen och Vänersborgs 
ryttarförening, nedan kallad föreningen har träffats följande avtal. 

Avtalets huvudsakliga innehåll
Anläggningen upplåts för att bedriva ridverksamhet. 
Förevarande avtal ersätter all tidigare skriftlig och muntlig överenskommelse 
beträffande hyresobjektet. 

Kommunen upplåter härmed fastigheten med tillhörande byggnader enligt karta (se 
bilaga) på nedanstående villkor. Föreningen åtar sig att ombesörja och bekosta 
objektets del av drift och skötsel, reparationer och underhåll med de begränsningar 
som följer av gränsdragningslistan bilaga 2. Förevarande avtal går före gränsdrag-
ningslistan vid motsägelsefull ansvarsfördelning.

Inre underhåll av byggnaderna samt hävandet av jord åvilar föreningen liksom ren-
hållning och sophämtning samt underhåll av vägar inkl snöröjning och halkbekämp-
ning. 

Hyresvärden svarar för uppvärmning och elförbrukning.

Tillsyn
Objektet uthyres i det skick det befinns i, på tillträdesdagen. Tillträdesbesiktningen 
ska utföras av hyresvärden på tillträdesdagen. Föreningen svarar för all tillsyn av ob-
jektet och har att tillse att det hålls i samma skick sim förelåg vid tillträdet. Fel och 
brister som ej åvilar föreningen rapporteras till Arena Fritid. 
Det hyresgästen tillför hyresobjektet tillfaller i sin helhet hyresvärden utan vederlag 
vid avtalsförhållandets upphörande.

Avtalstid/uppsägningstid
Detta avtal gäller från och med 1 januari 2019 till och med 31 december 2028. Om 
avtalet inte sägs upp senast nio månader före avtalets utgång förlängs det med ett år 
i sänder med samma uppsägningstid. Uppsägningen ska vara skriftlig.
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Ersättning
Föreningen skall erlägga hyra till kommunen på 85 000 kr per år, därefter indexjus-
ters hyran i enlighet med KPI oktober månad 2018 som basår. Hyran erläggs kvar-
talsvis i förskott. Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för den tid då 
hyresvärden ombesörjer underhåll av lokalerna eller fastigheten. 

Upplåtelse av reklamplatser
Föreningen har rätt att under avtalstiden upplåta reklamplatser inom objektets/an-
läggningens gränser. Alla reklamintäkter tillfaller föreningen. Reklamplatserna får 
dock inte användas för reklam av tobak eller alkoholhaltiga drycker. Könsdiskrimine-
rande reklam får inte förekomma.

Försäkring
Kommunen svara för försäkring av byggnaden. Det åvilar hyresgästen att hålla sin 
egendom betryggande försäkrat samt att teckna ansvarsförsäkring. 

Föreningen svarar för försäkring av föreningens inventarier. Försäkringen ska omfat-
ta skada som orsakad av tredje man. Hyresgästen ansvarar för skador som uppstår 
till följd av åverkan på entré- och andra dörrar, portar som leder till eller från lokalen 
tillhörande fönster, skyltfönster och skyltar. Ansvaret omfattar i samtliga fall även kar-
mar, bågar och foder.

Hyresgästen ansvarar för att utrusta lokalen med erforderliga lås- och säkerhetsan-
ordningar som krävs för verksamheten och av försäkringsbolag. Hyresgästen ska föl-
ja föreskrifter och lagar som relaterar till verksamheten som bedrivs vid hyresobjek-
tet. Eventuella tillstånd som relaterar till verksamheten söks av hyresgästen. Hyres-
gästen svarar för hyresvärdens självrisk i fall skador på hyresobjektet inträffar på 
grund av hyresgästens och dess verksamhets vårdslöshet.

Uthyrning 
Uthyrning och administration ombesörjes av föreningen.
Föreningen äger rätt att tillgodogöra sig intäkterna från uthyrningen.

Som ägare till anläggningen förbehåller sig kommunen rätt att vid särskilda behov till-
fälligt nyttja anläggningen för andra föreningens räkning och arrangemang. Eventuel-
la hyresintäkter tillfaller föreningen. 

Uthyrning av anläggningen skall ske med krav på drogfri verksamhet.

Uppförande av byggnad
Hyresgästen får inte utan kommunens skriftliga godkännande uppföra byggnader, el-
ler andra anläggningar, eller företa andra förändringar på nyttjanderättsstället.

57



3

Upplåtelse i andra hand
Hyresgästen får inte utan kommunens skriftliga godkännande överlåta nyttjanderätt i 
andra hand eller eljest låta annan disponera nyttjanderättsstället.

Detta avtal får inskrivas.

Myndighetskrav
Det åligger föreningen att på eget ansvar svara för de åtgärder som myndigheter och 
försäkringsbolag kan kräva för föreningens verksamhet

Förverkande
Brister föreningen i fullgörandet av sina åtaganden är nyttjanderätten förverkande.

Avtalets upphörande
Vid avtalets upphörande (avtalets tid eller förverkande) skall föreningen utan anspråk 
på ersättning av något slag, återlämna nyttjanderättsstället i avröjt och rengjort skick 
(frånträdesbesiktning).

Ändringar i förevarande avtal ska vara skriftliga och undertecknade av parterna för att 
vara giltiga.

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt.

Vänersborg 

Håkan Alfredsson
Förvaltningschef Vänersborgs ryttarförening
Vänersborgs kommun
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

2018-11-15 Dnr: KUFRN 2018/59

Handläggare
Jessica Lindskog
Jessica.lindskog@vanersborg.se
0521-722193

Mottagare
Kultur- och fritidsnämnden

Nämnd

Nyttjanderättsavtal med Vänersborgs fotbollsklubb 
Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner att ett nyttjanderättsavtal mellan 
Vänersborgs kommun och Vänersborgs fotbollsklubb upprättas.

2. Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningschef uppdraget att underteckna 
nyttjanderättsavtalet inom ramen för en hyra på max 15 000kr/mån. Avtalstiden 
uppgår till max tio år.

Sammanfattning av ärendet
Det finns ett behov av att ett nyttjanderättsavtal upprättas mellan Vänersborgs kommun 
och Vänersborgs fotbollsklubb, nedan kallad VFK, för att föreningen ska ha möjlighet 
att söka anläggningsstöd hos SISU Idrottsutbildarna. 
Ett av kraven för att kunna söka anläggningsstöd är att VFK har ett nyttjanderättsavtal 
som löper under tio år. 

Nyttjanderättsavtalet avser fotbollens hus som har placering bredvid Vänersvallen Syd 
på Sportcentrum enligt bifogat underlag.
Upphandling av byggnationen har gjorts enligt bifogat förfrågningsunderlag med 
planerad byggstart under 2019. 

Underlag
Administrativa föreskrifter Vänersborg Nybyggnation av fotbollens hus,
Vänersvallen Syd Totalentreprenad

Håkan Alfredsson Olof Isaksson
Förvaltningschef Verksamhetschef
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Nämnd TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)

2018-11-15 Dnr: KUFRN 2018/59

Sändlista
Håkan Alfredsson
Jessica Lindskog
Olof Isaksson
Vänersborgs fotbollsklubb
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VÄNERSBORG 
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2018-09-14 
 
COWI AB 
 
Skärgårdsgatan 1, Göteborg 
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Telefon 010 850 10 00 
Telefax 010 850 10 10 
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Andreas Engelin, Vänersborg Kommun 
Tel. 0521-72 25 22 

AFA.15 Nätägare 

VA: Vänersborgs kommun 
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AFA.21 Översiktlig information om objektet 

Projektet avser nybyggnation av Fotbollens hus. 

Byggnaden skall vara beläget längst Gropbrovägen/Edsvägen, Vänersborg. 

Inringad fastighet är riven, ny skall byggas. 
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AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 

AFB.1 Former mm. för upphandling 

AFB.12 Upphandlingsförfarande vid offentlig upphandling 

Förenklat förfarande enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). 

AFB.13 Entreprenadform 

Totalentreprenad enligt ABT 06. 

AFB.14 Ersättningsform 

Fast pris utan indexreglering.  

AFB.17 Förutsättningar för upphandlingens genomförande 

Entreprenaden kommer att upphandlas under förutsättning att erforderliga tillstånd ges och beslut 
fattas. Beställaren kommer att kontrollera att företaget är registrerat, uppfyller sina skyldigheter 
gentemot samhället genom inbetalning av mervärdesskatter, arbetsgivaravgifter mm samt är fri från 
skulder för svenska skatter och socialförsäkringsavgifter. 

Beställaren äger rätt att avbryta upphandlingen om anbud överskrider projektets budget. 

AFB.2 Förfrågningsunderlag 

Förfrågningsunderlag finns förtecknat i Visma Tendsign. 

AFB.21 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag 

Förfrågningsunderlaget tillhandahålls via upphandlingssystemet Visma Tendsign. Vänersborgs 
kommun kan ej garantera handlingarnas riktighet om handlingarna rekvireras från annat system än 
Visma Tendsign. Support kring systemet sker via Visma Tendsign. 

AFB.22 Förteckning över förfrågningsunderlag 

Förfrågningsunderlaget består av följande handlingar: 

02. Ändringar i ABT06 som är upptagna i administrativa föreskrifter 

03. ABT 06 (bifogas ej) 

06 Förfrågningsunderlag 

06.1 Administrativa föreskrifter, daterade 2018-09-14. 

06.2 Ramhandling funktionskrav, daterad 2018-09-14. 

06.2 Situationsplan, daterad 2018-06-29. 

07.1 Arbetsmiljöplan BAS-P, daterad 2018-09-14. 

07.2 Bilaga 1 - Anbudsformulär, daterad 2018-09-14. 

AFB.25 Frågor under anbudstiden 

Frågor under anbudstiden skall ställas via Visma Tendsign. 

Anbudsgivare som inte registrerat sig i systemet har skyldighet att själva bevaka eventuella frågor 
och svar i upphandlingen. 

Svar lämnas enbart genom Visma Tendsign. för att säkerställa att samtliga anbudsgivare får samma 
information. Alla som har registrerat sig kommer att få en avisering via e-post om att nya svar har 
kompletterats upphandlingen. 

Om förfrågningslaget upplevs som otydligt eller om några av de ställda kraven är orimliga, onormalt 
kostnadsdrivande eller konkurrensbegränsande i något avseende är det viktigt att kontaktpersonen 
kontaktas på ett så tidigt stadium som möjligt, så att missförstånd kan undvikas. 

Sista dag för att ställa frågor 2018-10-05. 

Endast skriftlig kompletterande uppgift lämnad av den upphandlande myndigheten under 
anbudstiden är bindande för både den upphandlande myndigheten och anbudsgivaren. 
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AFB.3 Anbudsgivning 

Anbud skall lämnas digitalt via Visma Tendsign. Anbud skall vara komplett och innehålla samtliga 
begärda uppgifter i föreskriven form. Reservationer eller liknande som innebär att anbudet avviker 
från ställda krav godtas ej och innebär, där annat inte uttryckligen anges, att anbudet kan komma att 
förkastas. 

Ersättning för anbudsräkningen utgår ej. 

AFB.31 Anbuds form och innehåll 

Anbud och samtliga handlingar som inges med anbud skall vara upprättade på svenska. I anbudet 
skall anges uppgifter enligt Bilaga 1 – Anbudsformulär. 

Anbud skall avges i svensk valuta (SEK). Anbudssumman anges exklusive mervärdesskatt. 

Reglering av anbudssumman till följd av kursändring mellan svensk och utländsk valuta medges ej. 
Anbudet skall vara undertecknat av behörig företrädare. 

Anbudet skall innehålla korrekt ifyllt anbudsformulär. 

AFB.32 Anbudstidens utgång 

Anbud skall vara Vänersborg kommun tillhanda senast 2018-10-12. Anbud som inte inkommer 

i tid prövas ej. 

AFB.33 Anbuds giltighet 

Anbudsgivaren är bunden till sitt anbud 120 dagar efter anbudstidens utgång. 

AFB.34 Adressering 

Anbud avlämnas i upphandlingssystemet Visma Tendsign. 

AFB.4 Anbudsöppning 

Sluten anbudsöppning tillämpas. 

Anbudsöppning genomförs enl. LOU 19 kap 17§. 

AFB.5 Prövning av anbudsgivare och anbud 

Anbudsutvärderingen sker i separata steg: 

1) Uteslutning av anbudsgivare, se AFB.51. 

2) Prövning av anbudsgivares lämplighet, se AFB.52. 

3) Krav på anbudet, se AFB.31. 

4) Värderingsgrunder vid utvärdering av anbud, tilldelningsfas, se AFB.53. 

En anbudsgivare som inte klarar ett steg i processen går ej vidare till nästa steg. Begränsad kontroll 
enligt LOU kan förekomma, vilket innebär att anbuden utvärderas först varefter kontroll (uteslutning, 
prövning) görs. 

AFB.51 Uteslutning av anbudsgivare 

Föreligger hos anbudsgivaren omständigheter enligt LOU 13 kap §§1-2 kommer detta att medföra 
uteslutning från att delta i upphandlingen. Detta gäller även eventuella underleverantörer i alla led. 

AFB.511 Uppgifter från Skatte-och kronofogdemyndigheten 

Anbudsgivaren skall uppfylla i Sverige eller i hemlandet lagenligt ställda krav som avser registrerings-
, skatte- och avgiftsskyldigheter. Anbudsgivaren skall ha giltig F-skattebevis eller motsvarande och 
vara registrerad som arbetsgivare. 

AFB.52 Prövning av anbudsgivarens lämplighet 

Beställaren kommer pröva anbudsgivaren genom att kvalificeringskraven som anges i 
anbudsformuläret skall vara uppfyllda. Anbudsgivaren skall styrka uppfyllandet av dessa krav genom 
att inkomma med de uppgifter som efterfrågas i anbudsformuläret.  
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Kvalificeringskrav får uppfyllas genom att anbudsgivaren åberopar andra företags kapacitet. 
Anbudsgivaren skall i sådant fall tillhandahålla ett åtagande, som avser den aktuella upphandlingen, 
från företagen i fråga eller på annat sätt visa att anbudsgivaren kommer att förfoga över nödvändiga 
resurser när kontraktet skall fullgöras. 

Anbudsgivare skall uppfylla följande krav för att anbud skall tas upp till prövning och detta verifieras i 
anbudsformuläret: 

A. Anbudsgivarens ekonomiska stabilitet i relation till uppdragets omfattning.  
Anbudsgivare ska ha en stabil ekonomisk ställning och därvid uppfylla B:s krav på 
ekonomisk ställning. För att uppfylla skallkravet ska Anbudsgivaren inneha en rating om 
minst 40 hos Creditsafe eller lägst riskklass 3 hos UC eller lägst rating A hos Soliditet. 

För det fall lägre riskklassificering redovisas, eller om en anbudsgivare inte omfattas av 
ratingsystemet, kan denne ändå anses uppfylla detta krav om anbudsgivaren lämnar en 
sådan förklaring som klargör att denne innehar motsvarande ekonomisk stabilitet. 

B. En kortfattad företagsbeskrivning bifogas anbudet, där föreslagen projektorganisation 
redovisas. 

C. CV för arbetsledare skall bifogas anbudet. Arbetsledare skall ha minst tre (3) års erfarenhet 
av liknande byggnader som efterfrågas i denna förfrågan under den senaste 
femårsperioden. Arbetsplatsansvarig skall förstå och behärska svenska språket i tal och 
skrift. 

D. Anbudsgivare skall ha genomfört minst två liknande byggnader som efterfrågas i denna 
förfrågan under de senaste fem (5) åren. En av dessa entreprenader kan vara pågående. 
Referenser anges i anbudsformulär. 

E. Yrkesarbetare skall ha erforderlig behörighet/yrkeskunskaper för arbetsuppgiften samt förstå 
och behärska svenska språket. Yrkesarbetare skall vara registrerade enligt ID06.  
Bekräftelse enligt anbudsformulär. 

F. Anbudsgivaren skall i första hand bifoga i anbudet Certifikat enligt SS-EN-ISO 9001 eller 
likvärdigt (olika branschorganisationer har utarbetat vägledningar för kvalitetsledning). Om 
certifikat saknas skall anbudsgivarens rutiner avseende kvalitetsarbete redovisas. 

G. Anbudsgivaren skall i första hand bifoga i anbudet Certifikat enligt SS-EN-ISO 14001:2004 
eller likvärdig (olika branschorganisationer har utarbetat vägledningar för miljöarbete). Om 
certifikat eller liknande saknas skall anbudsgivarens rutiner avseende miljöarbetet 
redovisas. 

H. Anbudsgivare är skyldig att vidta åtgärder så att inte lag eller gällande svenska kollektivavtal 
för arbetet åsidosätts. Om TE inte tecknat svenskt kollektivavtal skall ändå motsvarande 
villkor gälla för anställda hos TE, detsamma skall gälla för eventuella underentreprenörer 
som TE anlitar för att fullgöra avtalet. 
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AFB.53 Prövning av anbud 

 

Utvärdering kommer ske enligt nedanstående utvärderingsmodell: 

Anbud som uppfyller ställda skallkrav samt offererat lägst utvärderingspris kommer att tilldelas 
kontraktet för entreprenaden.  

Utvärderingspris = Offererad anbudssumma + justering enligt A, B och C nedan: 

 

 

A. FUNKTION: 

Begreppet avser hur ändamålsenlig offererad byggnad är med hänsyn till storlek, rumsplaceringar, 
serviceegenskaper samt övriga logistiska egenskaper. 

 

Ovanstående kriterium kommer att betygsättas av beställaren enligt nedanstående betygsskala. 

0 - Anbudet förkastas. 

1 – Godkänt men med brister av större betydelse. (-400.000 SEK på anbudspris) 

2 – Bra men med brister av mindre betydelse.  (-800.000 SEK på anbudspris) 

3 – Utmärkt utan anmärkningar eller enstaka brister av mindre betydelse. (-1.200.000 SEK på 
anbudspris) 

 

 

B. KVALITET: 

Begreppet avser hur offererad byggnad är beskaffad med avseende på byggnadskonstruktioner, 
materialval, fabrikat samt tekniska utföranden av installationer. 

 

Ovanstående kriterium kommer att betygsättas av beställaren enligt nedanstående betygsskala. 

0 - Anbudet förkastas. 

1 – Godkänt men med brister av större betydelse. (-300.000 SEK på anbudspris) 

2 – Bra men med brister av mindre betydelse.  (-600.000 SEK på anbudspris) 

3 – Utmärkt utan anmärkningar eller enstaka brister av mindre betydelse. (-900.000 SEK på 
anbudspris) 

 

 

C. ARKITEKTONISK UTFORMNING: 

Begreppet avser hur väl offererad byggnad svarar mot estetiska uttryck och kringliggande omgivning. 

Ovanstående kriterium kommer att betygsättas av beställaren enligt nedanstående betygsskala. 

 

0 - Anbudet förkastas. 

1 – Godkänt men med brister av större betydelse. (-300.000 SEK på anbudspris) 

2 – Bra men med brister av mindre betydelse.  (-600.000 SEK på anbudspris) 

3 – Utmärkt utan anmärkningar eller enstaka brister av mindre betydelse. (-900.000 SEK på 
anbudspris) 
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AFB.54 Meddelande om beslut efter prövning av anbudsgivare och anbud 

Samtliga anbudsgivare kommer att erhålla meddelande om beslut via Visma Tendsign. Meddelandet 
kommer att skickas med e-post till den i Visma Tendsign registrerade personen. Efter det att 
tilldelningsbeslutet skickats inträder en s.k. avtalsspärr. Avtalsspärrens längd är 10 dagar. 

AFB.55 Sekretess för anbudshandlingar 

Enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 19 kap 3 § (OSL) gäller absolut anbudssekretess 
till dess att tilldelningsbeslut fattats. Därefter blir anbudsansökningar, anbud och andra uppgifter 
normalt offentliga. Anbudsansökningar och anbud kan dock omfattas av förlängd affärssekretess 
enligt OSL 31 kap 16 § om det av särskild anledning kan antas att anbudsgivaren lider skada om 
uppgiften röjs. Om anbudsgivare anser att uppgifter i anbud bör beläggas med sekretess skall detta 
anges med utförlig motivering i anbudet. Sekretessprövning kan inte göras i förväg och garantier kan 
därför ej lämnas. 

AFB.56 Kontraktstecknande 

Vänersborg kommun kommer att teckna kontrakt med anbudsgivare enligt tilldelningsbeslut förutsatt 
att bygglov har erhållits, avtalsspärr löpt ut och överprövning ej inlämnats samt att ekonomiska medel 
finns tillgängliga för beställaren. Bygglov kommer att sökas efter anbudsprövningen genomförts. 
Handläggningstid för bygglov är 10 veckor. 
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Bild 1 – Streckad linje avser arbetsområdesgräns 
Fastighet inom streckat område är riven 

AFD ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD 

För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och 
installationsentreprenader, ABT 06, med ändringar och tillägg enligt Allmänna bestämmelser för 
totalunderentreprenader ABT-U 07, samt under AFD.111 redovisade ändringar av ABT 06 och ABT-
U 07. 

AFD.1 Omfattning 

Entreprenaden omfattar grundberedning, grundarbeten, inkoppling av servis i form av el, vatten och 
avlopp samt uppförande av ny kansli & föreningslokal. Byggnaden skall vara komplett driftsatt. 

Mer utförlig omfattning framgår av handlingar angivna under AFB.22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFD.11 Kontraktshandlingar 

Beställningsskrivelse upprättas av beställaren. Bekräftelse av beställning sker när entreprenören 
undertecknat beställningsskrivelsen. 

AFD.111 Sammanställningar över ändringar i ABT 06 

Text under följande koder och rubriker innehåller ändring eller tillägg till ABT 06: 
AFD.23 ÄTA-arbeten 
AFD.46 Förändring av kontraktstiden 
AFD.5 Ansvar och avhjälpande 
AFD.57 Avhjälpande 
AFD.611 Ersättning för ÄTA-arbeten 
AFD.7 Besiktning 
AFD.713 Slutbesiktning 
AFD.8 Hävning 

AFD.12 Arbetsområde 

Se bild 1 enligt punkt AFD.1. 

AFD.121 Arbetsområdets gränser 

Arbetsområdets yttre gränser fastställs i detalj i samråd mellan beställare och entreprenör vid 
påbörjan av entreprenad. Entreprenören upprättar APD-plan som översändes till beställaren senast 
en vecka innan arbeten startar. 
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AFD.122 Syn före påbörjande av arbete 

Entreprenören skall i god tid innan etablering kalla beställaren till gemensam syn där entreprenören 
dokumenterar eventuella skador inom arbetsområdet, etableringsytor och transportvägar.  

Dokumentation skall ske skriftligt och/eller genom fotografering och översändas till beställaren innan 
entreprenaden påbörjas. Där dokumentation uteblir betraktas arbetsområdet som felfritt vid 
entreprenadens början. 

AFD.13 Förutsättningar 

Det åligger anbudsgivaren, före anbudets avgivande, att noggrant förvissa sig om arbetsområdets 
belägenhet och utseende, arbetsförhållanden, framkomlighet etc., så att hen är fullt förtrogen med de 
faktorer, förhållanden och omständigheter som kan inverka på entreprenadens bedrivande och 
eventuella kostnader. 

Berörda in- och utfarter skall vara tillgängliga för trafik och utryckningsfordon. Provisoriska infarter 
kan bli aktuella. Befintliga system för el, tele, signal, data och VA skall vara i drift under 
entreprenadtiden. 

AFD.132 Arbetstider 

Arbete får utföras på helgfria vardagar mellan 07:00-17:00. Bullrande och störande arbeten får ej 
bedrivas före kl 08:00.  

Beställaren skall ge sin tillåtelse om arbeten på andra tider avses. 

AFD.133 Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet 

Entreprenören svarar för att informera beställaren om speciellt störande arbeten kommer att utföras. 
Beställaren ansvarar för att informera intilliggande grannar/intressenter. 

Entreprenören ansvarar vidare för att grannar/intressenter enligt ovan inte utsätts för sådan störning 
att verksamhet ej kan bedrivas. 

Entreprenören skall verka för att störningar skall minimeras. 

AFD.135 Förutsättning med hänsyn till vägtrafik 

Entreprenören skall ombesörja och bekosta nödvändiga tillstånd samt avspärrningar av gator och 
gångvägar etc. Entreprenören skall också sörja för att trafik till och från berörda byggnader, 
parkeringsplatser mm kan upprätthållas.  

Entreprenören skall tillse att Räddningstjänsten alltid har fri väg på brandgator etc inom 
entreprenadområdet och säkerställa att full tillkomst till övriga delar av området finns under hela 
entreprenadtiden. 

AFD.14 Skydds- och säkerhetsföreskrifter mm 

Arbete skall bedrivas i enlighet med Arbetsmiljöverkets gällande skydds- och säkerhetsföreskrifter. 
Entreprenören skall själv utföra och bekosta skyddsanordningar vid eget arbetsställe för den egna 
personalen, underentreprenör samt tredje person. 

Entreprenören svarar för att egen personal ges föreskriven information och utbildning i skydd och 
säkerhet. Det åligger entreprenören att med underentreprenören avtala om motsvarande skyldighet 
för denne mot sin personal. 

AFD.15 Varor m.m  

AFD.16 Tillstånd m.m 

AFD.161 Tillstånd från myndigheter 

Bygglov söks av beställaren. 

Startbesked och slutbesked söks av beställaren. 

Övriga erforderliga myndighetstillstånd ombesörjs av entreprenören. 
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För samtliga tillstånd/dispenser/lov som erfordras gäller att berört arbete inte får inledas innan 
tillstånd/dispens/lov erhållits. 

AFD.17 Anmälningar 

AFD.171 Anmälningar till myndigheter 

Entreprenören skall i övrigt ombesörja anmälningar till myndigheter och verk samt inhämta 
erforderliga myndighetsgodkännanden under entreprenadtiden. 

Förhandsanmälan skall vid behov utföras till Arbetsmiljöverket av BAS-U (entreprenören). 

Anmälan om kontrollansvarig enligt PBL utförs och bekostas av beställaren. 

AFD.172 Anmälningar till beställaren 

Entreprenören ska regelbundet informera Beställaren och Beställarens kontrollanter om arbetets 
bedrivande. Innan byggnadsdel, installationsdel eller dylikt görs oåtkomligt för besiktning ska 
Beställaren eller Beställarens kontrollant underrättas. 

Vid inträffad olyckshändelse eller olyckstillbud skall projektledaren samt Vänersborg kommun 
omgående meddelas. 

AFD.18 Författningar 

AFD.181 Tillsyn och kontroll enligt PBL 

AFD.1811 Kontrollplan enligt PBL 

Kontrollpunkter upptagna i kontrollplan enligt PBL, som berör entreprenaden, skall ingå i 
entreprenörens egna dokumenterade egenkontroll. 

AFD.1812 Kontrollansvarig enligt PBL 

Pontus Hedén, COWI AB 
Mobil: 0706- 41 67 42  
E-post: poh@cowi.com 

AFD.183 Ansvar för byggarbetsmiljö 

Byggherrens arbetsmiljöansvar regleras i arbetsmiljölagens kap 3 § 6 samt i Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter (AFS 1999:3) om byggnads- och anläggningsarbete samt förändringsföreskrift 2008:16. 

AFD.1831 Arbetsmiljöplan 

Entreprenören skall innan arbetena får påbörjas, överta/uppdatera samt anslå Arbetsmiljöplan i 
enlighet med AFS 1999:3 på arbetsplatsen. Entreprenören skall löpande under entreprenadtiden 
anpassa arbetsmiljöplanen utifrån de vid var tid gällande förutsättningar. 

Entreprenören skall svara för att skyddsföreskrifterna efterlevs i den egna entreprenaden samt vad 
som föreskrivs av arbetsmiljöplanen. 

AFD.1832 Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) 

Entreprenören utses att vara byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering av 
entreprenaden med de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3§7a samt i anslutande 
föreskrifter. Entreprenören övertar ansvaret från COWI AB. 

AFD.1833 Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U) 

Entreprenören utses att vara byggarbetsmiljösamordnare för utförandet av entreprenaden med de 
uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3§7b och 7 f samt i anslutande föreskrifter. Entreprenören 
skall för beställaren föreslå fysisk person som bedöms inneha erforderliga kvalifikationer utifrån 
utbildning, erfarenhet och kompetens. Om uppgiften missköts äger beställaren rätt att på 
entreprenörens bekostnad köpa in tjänsten. 
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AFD.2 Utförande 

AFD.21 Kvalitetsangivelser 

Eventuellt utbyte av föreskrivet material mot likvärdigt, ska alltid ske efter skriftligt godkännande av 
Beställaren. Entreprenören ansvarar för samtliga kostnader som uppkommer i samband med utbyte, 
inkl eventuella ändringar och kompletteringar av handlingar. 

Beställaren avgör om av entreprenören föreslaget material är likvärdigt med föreskrivet material. 

AFD.22 Kvalitets- och miljöarbete 

AFD.221 Kvalitetsledning 

Entreprenören skall upprätta en kvalitetsplan i enlighet med SS-ISO 9001 eller likvärdigt. 

AFD.222 Miljöledning 

Entreprenören skall upprätta en miljöplan i enlighet med SS-ISO 14001 eller likvärdigt. 

AFD.224 Entreprenörens kvalitets- och miljöplan 

Entreprenören skall redovisa företagets kvalitetssystem och miljösystem samt hur kraven 
vidarebefordras till UE och leverantörer. 

Entreprenören skall upprätta en kvalitets- och miljöplan för entreprenaden och överlämna den till 
beställaren senast två veckor efter beställning av entreprenaden. Beställarens kontrollansvarige skall 
godkänna entreprenörens kvalitets- och miljöplan. Detta fritar inte entreprenören från ansvar. 

Kvalitetsplan och miljöplan skall vara två separata dokument. Beställaren kommer efter genomgång 
att lämna dessa planer till kommunens nämnd för miljöfrågor. 

Kvalitetsplanen skall innehålla: 

 Projektorganisation med ansvarsområden. 

 Hantering av handlingar. 

 Rutiner för inköp, materialhantering och märkning. 

 Arbetsberedning och riskanalys. 

 Rutiner för produktionsstyrning. 

 Rutiner för egenkontroll och provning. 

 Rutiner för fuktsäkert byggande. 

 Avvikelserapportering. 

 Rutiner för uppföljning av underentreprenörers kvalitetsplaner. 

 Rutiner för slutkontroll. 

 Revisionsrutin av planen. 

 Hantering av miljöfarligt avfall. 

Miljöplanen skall innehålla: 

 Åtgärder för skydd av omgivande mark. 

 Åtgärder för skydd av omgivande lokaler, boende/brukare. 

 Åtgärder för att minimera dammspridning och gasspridning. 

 Hantering och förvaring av avfall/miljöfarligt avfall. 

 Åtgärder för avspärrning av arbetsområdet. 

AFD.23 ÄTA-arbeten 

Med tillägg till ABT 06 kap 2 §§ 3-8 föreskrivs: 

Att underrättelse till beställaren skall lämnas skriftligen innan det påbörjas. 

Med ändring av ABT 06 kap 2 § 8 föreskrivs: 

Innan ändrings- eller tilläggsarbete påbörjas skall detta anmälas skriftligen till beställaren. Utförandet 
skall därefter skriftligen beställas eller bekräftas av beställaren. Har entreprenören ej gjort sådan 
anmälan innan arbetet utförts skall eventuella merkostnader härför anses ingå i kontraktssumman, se 
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AFD.611. Detta gäller dock ej arbeten av akut karaktär (vattenläckage mm) för att hindra eller minska 
skada. 

Beställaren avsikt är att upprätta rutiner för att ÄTA-hantering skall kunna ske löpande på byggmöten 
och att beställning av ÄTA-arbeten kan ske skriftligen genom byggmötesprotokoll. 

AFD.24 Tillhandahållande av handlingar 

AFD.242 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden 

Innan etablering av arbetsplatsen skall entreprenören överlämna handlingar enligt nedan: 

 Riskanalyser enligt AFS 1999:3 med ändring i AFS 2008:16. 

 Försäkringsbevis enligt AFD.54. 

 Säkerhet enligt AFD.631. 

 Betalplan enligt AFD.622. 

 Entreprenörens kvalitets- och miljöplan enligt AFD.224. 

 Namnlista på anställda som kommer uppehålla sig på arbetsplatsen enligt AFD.343. 

 Tidplan 

Följande skall redovisas före slutbesiktning: 

 Dokumentation av genomförd egenkontroll. 

 Resultat från eventuella mätningar. 

Entreprenören skall under hela entreprenaden fortlöpande lämna erforderliga uppgifter enligt ID06. 

 

BYGGHANDLINGAR  

Entreprenören svarar för framtagande av de handlingar utöver förfrågningsunderlaget som krävs för 
genomförande av projektet, t.ex. uppställnings- och tillverkningsritningar.  

Handlingarna ska upprättas enligt Bygghandlingar 90 och Byggherrens krav på dokumenthantering. 
Fuktsäkerhetskrav enligt Säkert vatten, senaste versionen, ska uppfyllas och verifieras. 

Projekteringen ska utföras enligt regler angivna i Boverkets Byggregler, senaste version, om inte 
annat anges.  

Entreprenören ansvarar för att slutlig Brandskyddsdokumentation upprättas. 

Entreprenören skall dokumentera fuktsäkerhetsåtgärder som utförs under produktionen i form av 
protokoll från egenkontroll, fotodokumentation o dyl. Denna fuktsäkerhetsdokumentation skall lämnas 
till B senast vid slutbesiktning. 

Samtliga upprättade handlingar ska märkas ”Granskningshandling” och tillsändas Beställaren i 2 
omgångar papperskopior för godkännande. Beställaren ska ges 10 arbetsdagar att granska 
handlingen. 

Endast av Beställarens godkänd handling märkt BYGGHANDLING får användas på arbetsplatsen. 

Beställarens godkännande medför inte någon inskränkning i Entreprenörens kontraktsenliga ansvar. 

Kostnader för plottning och kopiering av gransknings- och bygghandlingar åt Beställarens 
organisation betalas av TE. 

 

RELATIONSHANDLINGAR  

Relationshandlingar ska upprättas enligt Byggherrens krav på dokumenthantering för projektering 
och arkivering. 

Entreprenören skall dokumentera fuktsäkerhetsåtgärder som utförs under produktionen i form av 
protokoll från egenkontroll, fotodokumentation o dyl. Denna fuktsäkerhetsdokumentation skall lämnas 
till Beställaren senast vid slutbesiktning. 

Fuktsäkerhetskrav enligt Säkert vatten, senaste versionen, ska uppfyllas och verifieras. 

Våtrumsintyg (BKR), senaste versionen skall uppfyllas och överlämnas. 
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AFD.26 Information 

Entreprenören skall löpande hålla beställaren informerad kring planerna för kommande arbeten så att 
beställaren har möjlighet att informera allmänheten, kunderna och berörda grannar hur arbetena 
fortskrider.  

AFD.27 Underrättelser om avvikelser o d 

Underrättelse enligt ABT 06 kap 2 § 10 skall lämnas skriftligen. 

AFD.28 Entreprenörens kontroll 

Egenkontroller och intyg skall överlämnas senast 1 vecka före slutbesiktning. 

AFD.3 Organisation 

Entreprenören skall före byggstart förteckna och till beställaren anmäla de personer som kommer att 
uppehålla sig på arbetsplatsen samt deras behörighet. 

AFD.311 Beställarens ombud 

Andreas Engelin, Vänersborg Kommun 
Tel. 0521-72 25 22 
Mail: andreas.engelin@vanersborg.se 

AFD.321 Entreprenörens ombud 

Entreprenörens ombud anges i anbud. 

AFD.323 Entreprenörens arbetschef, platschef m fl 

Entreprenören skall i anbud ange sin arbetschef och platschef i föreslagen projektorganisation. 

AFD.324 Entreprenörens kvalitetsansvarige 

Entreprenörens kvalitetsansvarige anges i anbud i föreslagen projektorganisation. 

AFD.325 Entreprenörens miljöansvarige 

Entreprenörens miljöansvarige anges i anbud i föreslagen projektorganisation. 

AFD.33 Möten 

AFD.331 Startmöte 

Startmöte enligt ABT 06 kap 3 § 2 skall hållas. 

AFD.333 Byggmöten 

Byggmöten skall hållas varannan vecka eller enligt beställarens önskemål. Beställaren kallar till möte 
samt svarar för protokollföring. 

AFD.34 Projekteringsledning, arbetsledning och anställda 

AFD.343 Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroregistering, ID06 

ID06, Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroregistering gäller för arbetsplatsen. 

AFD.35 Underentreprenörer 

Vid utbyte av underentreprenörer krävs beställarens skriftliga godkännande. 
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AFD.345 Elektronisk personalliggare 

Entreprenören ska överta beställarens skyldigheter avseende elektronisk personalliggare enligt 39 
kap 11 b och 12 §§ samt 7 kap 2 a och 4 §§ Skatteförfarandelagen. 

Med denna överlåtelse övertar entreprenören byggherrens ansvar att tillhandahålla utrustningen, 
hålla den samlade personalliggaren tillgänglig för Skatteverket, anmäla byggstart och 
byggarbetsplats till Skatteverket samt anmäla förändringar mot registrerat inom två (2) veckor. 

AFD.371 Samordning av arbeten 

Entreprenören ansvarar för samordning av egna och arbeten utförda av underentreprenör.  

AFD.38 Dagbok 

Entreprenören skall föra dagbok under entreprenaden.  

Dagbok skall innehålla: 

 Arbetsplatsens namn och belägenhet. 

 Tjänstgörande arbetsledare för respektive kategori. 

 Väderförhållanden och temperatur. 

 Storlek på arbetsstyrka. 

 Skada på vara eller arbete på grund av väderförhållanden, brand eller åverkan. 

 Avvikande förutsättningar. 

 Annan omständighet av betydelse.  

Dagbok skall delges beställaren vid byggmötena samt vid anmodan. 

AFD.4 Tider 

AFD.41 Tidplan 

Ett förslag till genomförandetidplan skall bifogas anbudet.  

Entreprenören skall snarast efter beställning upprätta en detaljerad tidplan. 

Tidplanen skall utformas i samråd med beställaren. 

AFD.42 Igångsättningstid 

Tilldelningsbesked kommer att meddelas efter anbudsutvärdering med förbehåll om att kontrakt 
endast tecknas om erforderliga lov erhålls samt att avtalsspärr löpt ut och att ingen begäran om 
överprövning inkommit. Beställaren ansöker om bygglov. Handläggning för bygglov tar upp till c:a 10 
veckor. Entreprenaden skall påbörjas snarast efter att kontrakt tecknats och beräknas kunna 
påbörjas tidigast 2019-02-01. 

AFD.45 Färdigställandetider 

Entreprenaden skall vara färdigställd senast 15 månader efter kontraktsskrivning. 

AFD.46 Förändring av kontraktstiden 

Med ändring av ABT 06 kap 4 § 2 gäller: 

Ändrings- och tilläggsarbeten, inklusive sådana ändrings- och tilläggsarbeten som likställs därmed, 
normalt fördelade under kontraktstiden som föranleder ett sammanlagt tillägg till entreprenörens 
kontraktssumma motsvarande maximalt 10 % av denna, skall inte föranleda förlängning av 
kontraktstiden. 

Underrättelse enligt ABT 06 kap 4 § 4 skall lämnas skriftligen. 

AFD.47 Garantitid 

AFD.472 Särskild varugaranti 

Särskilda varugarantier ska överlåtas till byggherren i samband med garantibesiktning. 
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AFD.5 Ansvar och avhjälpande 

AFD.511 Vite vid försening 

Vid försening är beställaren berättigad att av entreprenören erhålla vite med ett belopp motsvarande 
0,5% av kontraktssumman, dock minst 10.000 kr, för varje påbörjad vecka varmed färdigställandet 
fördröjts. 

AFD.518 Övriga viten 

Vid försent överlämnande egenkontroller och intyg skall entreprenören erlägga vite om 5000 kr per 
påbörjad vecka varmed överlämnandet är försenat. 

Ovan angivna viten gäller oberoende av varandra. 

AFD.53 Ansvar mot tredje man 

AFD.54 Försäkringar 

AFD.541 Försäkringar under garantitiden 

AFD.55 Ansvar för brandskydd 

Beställaren överlåter brandskyddsansvaret till entreprenören för entreprenaden. 

AFD.551 Ansvar för brandfarliga heta arbeten 

Vid brandfarliga heta arbeten gäller Brandskyddsföreningen Sveriges säkerhetsregler för brandfarliga 
heta arbeten. Den personal hos entreprenören, underentreprenör och leverantör som skall vara 
tillståndsansvarig, utföra eller bevaka brandfarliga heta arbeten skall ha en behörighetsutbildning, 
giltigt certifikat för brandfarliga heta arbeten och erfarenhet av brandskydd. Berörd personal skall 
efter anfordran uppvisa giltigt certifikat för brandfarliga heta arbeten. 

AFD.5512 Entreprenörens tillståndsansvarige 

Entreprenören skall tillhandahålla en namngiven fysisk person som skall vara tillståndsansvarig i 
samband med entreprenaden. 

AFD.57 Avhjälpande 

Med ändring av ABT 06 kap 5 § 17 föreskrivs: 

Andra stycket utgår och ersätts med följande. Avhjälpande skall fullgöras utan dröjsmål och senast 
inom en månad räknat från det att besiktningsutlåtandet eller skriftlig underrättelse om fel tillställts 
entreprenören, såvida parterna inte är överens om att lämplig årstid bör avvaktas. Entreprenören 
skall utan dröjsmål skriftligen underrätta beställaren när fel avhjälpts. 

AFD.6 Ekonomi 

AFD.611 Ersättning för ÄTA-arbeten 

Entreprenör och beställaren skall vara överens om kostnad för ändrings- och tilläggsarbeten innan 
detsamma påbörjas. 

Har entreprenören ej gjort anmälan innan arbetet påbörjats, anses eventuella merkostnader ingå i 
kontraktssumman. 

Reglering av ÄTA-arbeten skall i första hand ske enligt à-priser i denna AF-del, i andra hand med 
överenskommet fast pris. 

Om inte à-pris finns eller fastpris kan lämnas gäller att ÄTA-arbeten debiteras enligt 
självkostnadsprincipen i ABT 06 kap 6 § 7.  

Rese-, restids- och traktamentskostnader skall vara inkluderat i anbud och i angivna à-priser och 
procentsatser. 
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Procentsatser för material och underentreprenörer 

För kostnader enligt ABT 06 kap 6 § 9, punkterna 1, 2, 4, 6 och 7 skall procentsats vara 10%. 

Procentsats på kostnader för underentreprenörer enligt ABT 06 kap 6 § 9, punkt 5 skall vara 10%. 

Med ändring av kap 6 § 9, punkt 8 i ABT 06 skall entreprenörarvode vara inkluderat i ovanstående 

procentsatser för material och underentreprenörer. 

 

À-priser 

Med ändring av kap 6 § 6 stycke 1-2 i ABT 06 gäller à-pris oavsett ökning eller minskning av sådant 

kontraktsarbete som à-priset avser. 

 

Timkostnader 

Timkostnad för bygg-, mark- och rivningsarbetare: 400 SEK/tim exklusive moms. 

Timkostnad för elektriker: 490 SEK/tim exklusive moms. 

Timkostnad för VVS-installatör: 490 SEK/tim exklusive moms. 

Timkostnad för grävmaskin (16-23 ton) inklusive för arbetet erforderlig utrustning: 950SEK/tim 
exklusive moms. 

Timkostnaderna för arbetare skall inkludera avtalsenlig timersättning, sjuklön, helglön, resekostnader, 
arbetstidsförkortning, lagenliga pensions- och försäkringskostnader, ersättning för direkt 
arbetsledning och entreprenörarvode. 

AFD.614 Ersättning för kostnadsändring (indexreglering) 

Kontraktssumman och samtliga à-priser skall gälla utan indexreglering. 

AFD.62 Betalning 

Korrekta fakturor betalas 30 dagar från fakturans ankomstdag. Om förfallodagen infaller på lördag 
eller helgdag erlägger Vänersborg kommun betalning på närmast följande bankdag. 

Faktura som mottagits av beställaren under eller inom 14 dagar före ordinarie byggsemester betalas 
dock inom en månad efter första arbetsdag efter byggsemestern. 

Inkorrekt faktura returneras. 

Expeditions-, order-, fakturerings-, eller liknande avgifter accepteras ej. Eventuella viten regleras på 
begäran av Vänersborg kommun och förfaller till betalning efter trettio (30) dagar netto efter 
emottagen faktura, om inte annat framkommer på fakturan. Vite kommer ej att återbetalas. I det fall 
entreprenören i väsentlig mån brister enligt sina åtaganden äger Vänersborg kommun rätt att häva 
avtalet med omedelbar verkan. 

AFD.622 Betalningsplan 

Entreprenören lämnar förslag på prestationsanpassad betalningsplan som skall godkännas av 
beställaren. 

Varje utbetalningspost skall motsvara 90% av värdet av utförda arbeten. 

När innehållet belopp uppgår till 5% av kontraktssumman sker inte ytterligare innehållande. 

Betalningsplan skall uppta föreskrift om att 5 % av kontraktssumman skall innestå tills dess att 
samtliga brister eller fel från slutbesiktningen blivit avhjälpta och godkända. Ovanstående summa 
skall baseras på totala kontraktssumman exkl moms. 

AFD.624 Fakturering 

Entreprenörens organisationsnummer samt uppgift om innehav av F-skattsedel skall anges på 
faktura. Faktura skall innehålla uppgift om: 

Kontraktssummans storlek. 

1. Uttagna lyftningsbelopp. Varje lyft skall numreras. 

2. Aktuellt lyftningsbelopp. Varav innestående ackumulerat. 

3. Resterande belopp av kontraktssumman att fakturera. 
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Eventuella ÄTA-arbeten skall vara godkända av beställaren innan fakturering samt märkas med 
nummer för identifiering. På varje faktura för ÄTA-arbeten skall den totala summan för samtliga 
tidigare fakturerade ÄTA-arbeten vara specificerade.  

Betalning sker endast mot faktura och högst en gång per månad. 

Överlåtelse av fordran godkänns ej. 

 

Fakturor till beställaren sänds till följande adress: 

Vänersborgs Kommun 

Faktura Service 

Box 344 

462 24  VÄNERSBORG 

Beställar-ID: 61108 

Objektnummer: Enligt beställning 

Projektnummer: Enligt beställning 

AFD.63 Säkerhet 

Entreprenören skall ställa säkerhet enligt ABT 06 kap 6 § 21-23. Säkerheten skall gälla för en 
garantitid om två år efter entreprenadens godkännande, se AFD.631. 

AFD.631 Säkerhet till beställaren 

Säkerhet kan ställas i form av t.ex. bankgaranti, kreditförsäkring eller försäkringsgaranti. 

Säkerheten skall gälla intill dess alla entreprenörens förpliktelser fullgjorts. 

AFD.7 Besiktning 

AFD.713 Slutbesiktning 

Med ändring av ABT 06 kapitel 5 § 17 föreskrivs: 

Är fel inte avhjälpta inom en månad från det att besiktningsutlåtandet tillsänts entreprenören har 
beställaren rätt att avhjälpa felet på entreprenörens bekostnad. 

AFD.718 Besiktningsman 

Besiktningsman utses av beställaren. 

AFD.8 Hävning 

Med tillägg till ABT 06 kap 8 § 1 föreskrivs: 

Beställaren har rätt att häva kontraktet med omedelbar verkan för det fall entreprenören gör sig 
skyldig till väsentligt eller upprepade brott mot regler, föreskrifter eller kontraktsbestämmelser som 
avser hälsa och säkerhet eller mot av entreprenören lämnade uppgifter och garantier som avser 
hälsa och säkerhet. 

AFD.9 Tvistelösning 

Tvist med anledning av ingånget kontrakt skall i första hand lösas genom dialog mellan parterna. Kan 
inte parterna enas skall tvist istället avgöras i allmän domstol, enligt svensk rätt och med den tingsrätt 
som första instans i vars domkrets Vänersborg kommun har sin hemvist. Entreprenören får ej avbryta 
eller uppskjuta fullgörandet som kontrakterats eller prestationer enligt detta kontrakt under 
åberopande av att tvisteförfarande inletts eller pågår. 
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AFG ALLMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL 

Entreprenören skall på egen bekostnad anskaffa erforderliga allmänna arbeten och hjälpmedel för 
den egna entreprenaden, där inte annat anges i detta avsnitt. 

AFG.1 Etablering av arbetsplats 

Placering av allmänna hjälpmedel, såsom bodar, upplag och dylikt, skall ske efter samråd med 
Vänersborg kommun. Entreprenören skall på egen bekostnad anskaffa och bekosta erforderliga 
allmänna hjälpmedel för egna arbeten där inte annat anges i övriga kontraktshandlingar. För 
ytterligare etablering utanför arbetsområdet skall kostnader för lov och hyra av mark mm ingå i 
anbud. Entreprenören ombesörjer och bekostar erforderliga tillstånd. 

AFG.132 Tillfällig väg och plan som tillhandahålls 

Entreprenör äger rätt att använda anlagd körbar väg och plan under byggtiden, i mån detta inte 
hindrar annans arbete. Underhåll av normal art av sådan väg och plan tillhandahålls. 

AFG.14 Tillfällig el- och va-försörjning 

Beställaren bekostar erforderlig förbrukning av vatten och el. Befintliga anslutningspunkter ingår och 
antal skall kontrolleras av entreprenör. Provisorier, etableringar och inkopplingar mm ingår i 
entreprenörens åtagande. 

Arbeten som påverkar befintliga anläggningars funktion skall ej utföras utan att beställaren har 
rådfrågats. Anläggningarna skall fungera normalt, dygnet runt, under hela entreprenadtiden. 

AFG.16 Tillfällig skyltställning och tillfällig orienteringstavla 

Eventuell reklamskylt får sättas upp först efter beställarens godkännande. 

Entreprenören ansvarar för att detta och söker och bekostar eventuella bygglov. 

AFG.2 Inmätning och utsättning 

AFG.311 Skydd av arbete 

AFG.312 Skydd av ledning, mätpunkt m m 

AFG.313 Skydd av vegetation 

Entreprenören skall utföra erforderlig täckning av markytor, vegetation etc. som kan skadas vid 
entreprenaden. Skador skall åtgärdas av entreprenören. 

AFG.316 Tillfällig inhägnad 

Entreprenören tillhandahåller och bekostar inhägnad av arbetsområden, typ Heras eller likvärdigt, 
höjd skall vara 2 m. Skyltning får endast ske efter samråd och godkännande av beställaren. 

AFG.32 Skyddsanordningar 

Om entreprenören påträffar farliga ämnen i samband med demonterings- och rivningsarbeten skall 
denne informera ansvarig för samordningen av arbetarskydd samt anordna erforderligt skydd. 

AFG.34 Bullerskydd 

Ansvaret för bullerskydd åligger entreprenören och skall anpassas till verksamheter i samråd med 
beställaren. Kompressorer och andra bullrande maskiner skall vara ljudisolerade. 

AFG.35 Dammskydd 

Entreprenören skall använda maskiner och arbetsmetoder så att dammbildning minimeras. 
Borrmaskiner skall vara försedda med dammuppsamlare. 

AFG.4 Leverans, transport m m 

Leverans av material och varor till arbetsplatsen får inte förhindra framkomlighet på vägar inom och i 
anslutning till arbetsområdet. 
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AFG.43 Transporter inom arbetsområdet 

AFG.51 Ställningar m m 

Kostnader för ställningar skall ingå i anbudssumman.  

Ställning skall resas och utföras enligt gällande normer samt märkas då den är utförd på godkänt 
sätt.  

AFG.62 Igensättning och tätning 

AFG.752 Snöröjning 

Entreprenören upprätthåller och bekostar eventuell snöröjning inom entreprenadområdet. 

AFG.82 Renhållning 

Entreprenören skall ombesörja och bekosta att material, farligt avfall och restprodukter källsorteras, 
hanteras och borttransporteras av entreprenör enligt gällande bestämmelser. Fraktioner skall 
sorteras minst enligt Kretsloppsrådets basnivå. 

Entreprenören renhåller eget arbetsställe dagligen efter avslutat arbetsmoment. Med renhållning 
menas att rivningsmassor och material tas bort från arbetsstället och placeras i behållare inom 
arbetsområdet. Efterlever inte entreprenören ovanstående, förbehåller sig beställarna rätten att utföra 
arbetet och debitera kostnaden på den entreprenör som brustit i sitt åtagande. 

Entreprenören skall svara för renhållning som kan erfordras även utanför arbetsområdet till följd av 
transporter till och från arbetsområdet. 
Entreprenören skall vid hantering av miljöfarligt avfall redovisa mottagningskvitto Rang-sells eller 
likvärdigt för beställaren. 

AFG.832 Slutrengöring 

Entreprenören skall bekosta slutrengöring. Vid slutrengöring skall arbetsområdet rengöras. Tillfälliga 
anordningar skall tas bort. Entreprenörens kvarvarande varor och hjälpmedel skall föras bort i den 
mån de inte erfordras för slutbesiktning.  

AFG.85 Återställande av mark 

Entreprenören skall återställa ianspråktagen mark. Tillfällig väg och plan skall tas bort. Entreprenören 
skall laga väg, plan eller annan anläggningsdel som hen skadat genom åverkan. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1)

2018-11-13 Dnr: KUFRN 2018/45

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

Mottagare
Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Svar på motion om bangolf i Skräckleparken
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden avstår från att yttra sig då motionen avser annan nämnds 
ansvarsområde.

Sammanfattning av ärendet
Adam Frändelid (V) har inkommit med en motion daterad 2018-08-22 om bangolf i 
Skräckleparken. I motionen yrkas att Vänersborgs kommun anlägger bangolfbanor i 
nära anslutning till Skräcklestugan eller på annan lämplig plats i Skräckleparken. 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-05 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden.
Enligt kultur- och fritidsnämndens reglemente, fastställt av kommunfullmäktige, har 
nämnden inget ansvar för parker eller liknande utan detta åligger 
samhällsbyggnadsnämnden. Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer därför att 
nämnden bör avstå från att yttra sig över motionen.

Underlag
Motion från Adam Frändelid (V) 2018-08-22
Kommunfullmäktiges beslut 2018-09-05 § 101

Håkan Alfredsson
Förvaltningschef

Sändlista
Håkan Alfredsson, förvaltningschef
Maria Nilsson, förvaltningssekreterare
Kommunfullmäktige
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2018-11-15 Dnr: KUFRN 2018/46

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

Mottagare
Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Svar på motion om att inrätta ett naturreservat längs 
Göta Älv och Lillån till Restad Gård
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att det görs en 
utredning om naturvärden inom området.
Kultur- och fritidsnämnden förslår att kommunfullmäktige bifaller motionen om 
utredningen visar att det finns naturvärden i området som är viktiga att skydda. 

Sammanfattning av ärendet
Anders Wiklund (MP), Anna-Karin Sandberg (MP), Per Sjödahl (MP) och Marika 
Isetorp (MP) har 2018-08-27 inkommit med en motion om att inrätta ett naturreservat 
längs Göta Älv och Lillån till Restad Gård. 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-05 att remittera motionen till 
byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, kommunstyrelsen, miljö- och 
hälsoskyddsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden.
När det gäller motiven för att bilda ett naturreservat, är kultur- och fritidsförvaltningens 
intresseområde att tillgodose behov av områden för friluftslivet. Förvaltningen vill 
samtidigt framföra att det är oklart vilken nämnd som har ansvaret för kommunens 
friluftsliv. Detta kommer förhoppningsvis att klargöras i det pågående arbetet med en 
kommunal friluftsplan och en kommunal fritidsplan.
Med det underlag vi har är det svårt att avgöra om det är ett område som är motiverat att 
skydda permanent. Därför föreslås att det görs en inventering av naturvärden inom 
området. 

Fördjupad beskrivning av ärendet
Naturreservat är den mest använda skyddsformen i Västra Götalands län. Länsstyrelsen 
beslutar om de flesta naturreservaten, men även kommunerna har den möjligheten. 
Naturreservat kan bildas för att: 

 bevara biologisk mångfald
 vårda, bevara, skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer
 tillgodose behov av områden för friluftslivet
 skydda, återställa eller nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter.
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Kultur- och fritidsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)

2018-11-15 Dnr: KUFRN 2018/46

När ett område blir naturreservat skyddas det ”för all framtid”. I beslutet om att bilda 
naturreservat ska det tydligt framgå vad som är syftet med reservatet, t.ex. om det är en 
viktig naturmiljö, om det finns särskilda växt- eller djurarter eller om det har särskilda 
friluftvärden. Det bestäms hur området ska skötas för att dess värden ska bevaras och 
förstärkas och det anges också vem som ansvarar för att sköta området. I de kommunala 
reservaten har kommunen det ansvaret. 
I Vänersborgs kommun finns 16 naturreservat varav Vänersborgs kommun har bildat 
två.

Underlag
Motion – Inrätta ett naturreservat längs Göta älv och Lillån till Restad Gård 2018-08-22
Kommunfullmäktiges beslut 2018-09-05 § 104
Information på hemsidan Västra Götalands län
Information på hemsidan Vänersborgs kommun
Samtal med handläggare på miljö- och byggnadsförvaltingen

Håkan Alfredsson
Förvaltningschef

Sändlista
Håkan Alfredsson, förvaltningschef
Maria Nilsson, förvaltningssekreterare
Kommunfullmäktige
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

2018-12-05 Dnr: KUFRN 2018/50

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

Mottagare
Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Representanter i styrelsen för föreningen Nationellt 
centrum för musiktalanger 
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden utser Staffan Rydén som ordförande i styrelsen för 
föreningen Nationellt centrum för musiktalanger, till dess att Håkan Alfredsson kan 
tillträda som ordförande.
Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige dels godkänner stadgarna för 
föreningen och dels godkänner att Vänersborgs kommun blir medlem i föreningen. 
Beslutet är en komplettering till kultur- och fritidsnämndens beslut 2018-11-05 § 55.

Sammanfattning av ärendet
Enligt föreslagna stadgar ska Vänersborgs kommun utse ordförande i styrelsen för en 
tid av två år och en ledamot för en tid av ett år. Denna del bedöms kunna beslutas av 
kultur- och fritidsnämnden då det avser redan tilldelad budget och befintlig verksamhet 
inom nämndens ansvarsområde. 
Kultur- och fritidsnämnden 2018-11-05 utsåg förvaltningschef Håkan Alfredsson som 
ordförande och verksamhetschef Gunilla Wretemark som ledamot i styrelsen för 
föreningen Nationellt centrum för musiktalanger.
För att undvika jäv, när Håkan Alfredsson är anställd som förvaltningschef, föreslås att 
Staffan Rydén utses till ordförande till dess att Håkan Alfredsson kan tillträda som 
ordförande. Staffan är tidigare kulturchef för Västra Götalandsregionen och arbetar idag 
som kulturstrateg i regionen. Han har medverkat till förslaget att bilda en förening och 
är mycket lämplig för uppdraget. 

Håkan Alfredsson
Förvaltningschef
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Kultur- och fritidsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)

2018-12-05 Dnr: KUFRN 2018/50

Sändlista
Håkan Alfredsson, förvaltningschef
Gunilla Wretemark, verksamhetschef
Staffan Rydén
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1)

2018-11-16 Dnr: KUFRN 2018/25

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

Mottagare
Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Uppföljning av kultur- och fritidsnämndens beslut 2018
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Uppföljning av kultur- och fritidsnämndens beslut under januari – september 2018 
redovisas.
Syftet med redovisningen är att följa upp verkställigheten av viktigare beslut som tas i 
kultur- och fritidsnämnden.
Resultatet av uppföljningen redovisas i förteckning, daterad 2018-11-20.

Underlag
 Protokoll kommunfullmäktige, kommunstyrelsen mfl 

 Diarium

 Samtal

Amanda Christiansdotter Håkan Alfredsson
Administrativ chef Förvaltningschef

Bilagor
Förteckning daterad 2018-11-20

Sändlista
-
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Uppföljning av kultur- och fritidsnämndens beslut januari - september 2018

(Inga informationsärenden) 2018-11-20

Sammanträdesdag

Paragraf Ärende Aktuell status

2018-01-29

§ 2 Bokslut 2017

Lämnades till kommunstyrelseförvaltningen och var en del av 

underlaget till KS 2018-02-27  Information om preliminär 

bokslutsrapport 2017.

§ 3 Fastighetsinvesteringar 2019-2023

När beslut tagits i kommunfullmäktige gällande investeringsram för 

kommande fem år, lämnas uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att i 

dialog med respektive nämnd 

precisera vilka investeringar som kan genomföras, utifrån beslutad 

budgetram.

§ 4 Framtidens bibliotek

Ärendet lämnades över till samhällsbyggnadsnämnden.

Samhällsbyggnadsnämndens fastighetsutskott beslutade att uppdra till 

fastighetschefen att redovisa vår fastighetsvärdering och 

fastighetsägarens förslag på pris gällande Timjan 4 till kultur- och 

fritidsnämnden.

Samhällsbyggnadsnämndens fastighetsutskott beslutade att inte 

tillskriva kommunfullmäktige på grund av att ärendet är komplext och 

av principiell betydelse och bör utredas ytterligare.

§ 5 Ansökan om bidrag till ungdomsarrangemang

2018-03-14 avslår kommunstyrelsen Vänersborgs FK:s och

Vänersborgs HC:s ansökan om ekonomiskt bidrag. 

Kommunstyrelsen konstaterar att kultur- och fritidsnämnden, 

genom sitt beslut den 29 januari 2018, § 5, har besvarat ansökan i den 

del som avser att vederlagsfritt få nyttja Vänersvallen 

och ishallen under den tid som arrangemangen Vänersborg Cup och 

Quality Hotel Cup pågår.

§ 6 Idrottsledarstipendium 2018 Delades ut enligt beslutet.
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forts 2018-01-29

§ 7 Samråd om detaljplan för Sikhallsviken, Vänersborgs Ännu inget beslut om detaljplanen.

§ 8

Samråd om detaljplan för del av Holmängen 1:1, väster om

Östra vägen

2018-08-21 antar byggnadsnämnden detaljplan för del av 

Holmängen 1:1, väster om Östra vägen.

2018-03-19

§ 13 Lång verksamhetsberättelse 2017

Kommunstyrelsen informeras 2018-04-11 och kommunfull-

mäktige informeras 2018-04-25, om nämndernas verksamhets-

berättelser.

§ 14 Internkontrollplan 2018 Internkontrollplan 2018 har följts i arbetet.

§ 15 Underlag till personalekonomisk redovisning

Kommunstyrelsen behandlar ärendet 2018-05-08 och

kommunfullmäktige fastställer den personalekonomiska 

redovisningen - hälsobokslut 2017, 2018-05-23.

2018-04-23

§ 21 Mål- och resursplan 2019-2023 Ärendet behandlades på nytt av KFN 2018-09-17.

§ 22 Fastighetsinvesteringar 2018-2019

Ärendet lämnades över till samhällsbyggnadsnämnden.

Samhällsbyggnadsnämnden har 2018-06-14 föreslagit kommun-

fullmäktige samma förslag. 

2018-05-28

§ 29 Delårsrapport med helårsprognos april 2018 

Kommunstyrelsen behandlar ärendet 2018-06-04 och

kommunfullmäktige noterar informationen 2018-06-20.

§ 30

Redovisning av utredningsuppdrag angående 

förutsättningarna att anlägga ytterligare en konstgräsplan

inom centralorten

KFN godkänner utredningen och lämnar den vidare 

kommunfullmäktige.

§ 31 Framtidens bibliotek 

Förvaltningen har sagt upp innevarande hyresavtal för

Malörten 1. 

§ 32 Drift av Hallevibadet i kommunal regi Hallevibadet drivs i kommunal regi.

§ 33 Dataskyddsombud för kultur- och fritidsnämnden KFN utsåg Stina Skarin till dataskyddsombud.
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2018-09-17

§ 38 Mål- och resursplan 2019-2021 Behandlas av kommunfullmäktige 2018-11-21

§ 39 Delårsrapport per augusti Behandlad av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

§ 40 Uppföljningsplan för privata utförare Justeringar utifrån ny kommunallag. Planen följs.

§ 41 Uppföljning av privata utförare 2018 Lämnats vidare till kommunstyrelsen

§ 42

Revidering av ansökningsdatum i Kriterier för bidrag

inom kultur- och fritidsnämnden Riktlinjerna tillämpas.

§ 43

Revidering av Delegeringsordning för kultur- och 

fritidsnämnden Delegeringsordningen tillämpas.

§ 44 Sammanträdesdagar för kultur- och fritidsnämnden 2019
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1)

2018-12-05 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)

2018-12-05 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 
2018-10-30 till och med 2018-12-10.

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 2018-10-30 till och med 2018-12-10.

Håkan Alfredsson
Förvaltningschef
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1)

2018-12-05 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 2018-10-30 till och med 2018-12-10. 

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 2018-10-30 till och med 2018-12-10.

Håkan Alfredsson
Förvaltningschef
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Utskriftsdatum: Utskriven av: Maria Nilsson2018-12-10

Delegeringsbeslut

Diarieenhet:

Beslutsinstans:

Sammanträdesdatum:

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Sekretess: Visas ej

2018-12-17

Kategori: Alla

Beslutsfattare: Alla

Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

2018.862 Delegeringsbeslut lotteritillstånd   §

2018-11-07 Equmenia Vänersborg  

KUFRN 2018/10 Lotteritillstånd 2018

Olof Isaksson

2018.872 Delegeringsbeslut Föreningsmedverkan i Arena 
Vänersborg

  §

2018-11-15 Kultur- och fritidsnämnden  

KUFRN 2018/48 Övriga delegeringsbeslut för nämnden 2018 9.6

Olof Isaksson

2018.897 Delegeringsbeslut rörande startbidrag 2018 Marie-Louise Olers §

2018-11-21 Grupp av knoppar Marie-Louise Olers

KUFRN 2018/56 Startbidrag 2018 9.2

Marie-Louise Olers

2018.925 Delegeringsbeslut grundbidrag 2018 Olof Isaksson §

2018-12-06 IBK Vänersborg Olof Isaksson

KUFRN 2017/57 Grundbidrag 2018 9.2

Olof Isaksson

2018.926 Delegeringsbeslut grundbidrag 2018 Olof Isaksson §

2018-12-06 IF Friskis & Svettis Olof Isaksson

KUFRN 2017/57 Grundbidrag 2018 8.3

Olof Isaksson

2018.927 Delegeringsbeslut grundbidrag 2018 Olof Isaksson §

2018-12-06 Vänersborgs Judoklubb/Epic Training Center Olof Isaksson

KUFRN 2017/57 Grundbidrag 2018 9.2

Olof Isaksson
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