SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden
2020-05-15

Protokoll från Vänersborgs kommun
Kultur- och fritidsnämnden, fredag 15 maj 2020
Tid: 13:15-15:40
Plats: Kommunhusets sammanträdesrum Vänern
Sekreterare
Maria Nilsson

Justerare
Bo Silfverberg

Paragrafer
30-36

Signering
Ordförande Hans Norén
Justerare
Bo Silfverberg
________________________________________________________

Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentlig genom anslag på Vänersborgs kommuns
anslagstavla.
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum:

2020-05-15

Datum när anslag sätts upp:
Datum när anslag tas ned:

2020-05-20
2020-06-10

Förvaringsplats för protokollet:
Kultur och fritidsförvaltningen, Vänerparken 15, Tfn 0521-72 24 37
Kontakt:

Maria Nilsson, sekreterare

1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden
2020-05-15
Närvarande

Beslutande
Hans Norén (S)
Kristina Edvinsson (M)
Sandra Stegeröd (S)
Bo Silfverberg (V)
Lena Mjörnell (SD)
Elisabeth Johansson (KD)
Emilia Nordlund (C)
Per Sjödahl (MP)
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Genomgång av sammanträdets ärenden
Kl. 13:15-14:25
Mötesuppehåll
Ajournering kl. 14:25-15:00
Ajournering kl. 15:25-15:30
Beslutssammanträde
Kl. 15:00-15:25
Kl. 15:30-15:40

Informationsärenden (Inga beslut)
Från förvaltningschef

Håkan Alfredsson tackar för arbetet under läsåret 2019/2020. Han riktar ett stort tack till alla
och önskar alla, trots den situation vi har med coronaviruset, en trevlig sommar.
Från ordförande

- 16/3 Samråd med Vänersborgs kommun och Förvaltningen för kulturutveckling (fd
Västarvet).
- 13/5 Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KRF)
- Ordförande och vice ordförande kommer att medverka i intervjuer för tjänsten som
förvaltningschef den 29/5.
- Ordförande tackar nämnden och önskar alla en trevlig sommar.
- Ordförande tackar förvaltningschef och övriga tjänstemän och önskar en trevlig sommar.
Från vice ordförande

Vice ordförande tackar ordförande och önskar en trevlig sommar från övriga i nämnden.

________________________________________________________________________________________________
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2020-05-15

§ 30

Mål- och resursplan 2021-2023 åtgärdsförslag och
konsekvensanalys
KUFRN 2019/64
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till Mål- och resursplan
2021-2023 med åtgärdsförslag och konsekvensbeskrivning, med följande ändringar:
-

Ung i Vänersborg ska vara kvar. Det ska finansieras i samverkan med
socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen.
Hallevibadet ska inte stängas. Andra åtgärder får vidtas för budget i balans.
Punkten Utveckla Huvudnäsaulan till en modern mötesplats för musik och
scenkonst, tas bort som förväntat resultat.

Reservation
Bo Silfverberg (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Motivering
till reservationen redovisas sist i denna paragraf.
Sammanfattning av ärendet
Nämnderna har av kommunstyrelsen erhållit budgetramar och anvisningar
inför arbetet med budget 2021. Utifrån detta har nämnderna i uppdrag att inom
tilldelad budgetram ta fram en budget för 2021. Kultur- och fritidsnämnden har
tilldelats en ram om 109 082 tkr för 2021 vilket är lägre än beräknat behov för
året och därför innebär konsekvenser för verksamheten. Åtgärder för att uppnå
budgetbalans samt konsekvenser för verksamheten på grund av dessa, beskrivs
i tjänsteskrivelsen. Förslag till förväntade resultat har tagits fram till de
inriktningsmål kommunfullmäktige tilldelat nämnden.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2020-04-08


Mål- och resursplan 2021-2023 inklusive verksamhetsbeskrivning,
nyckeltal/jämförelsetal, förväntade resultat och ekonomiska resurser



Förslag till förväntade resultat med förklarande beskrivningar



Inkomna förslag kring förväntade resultat



Inkomna förslag kring förväntade resultat, 17-27 april



Information om mått



Konsekvensanalys konsthallen
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut § 49 2020-04-06



Kultur- och fritidsnämndens förslag till förväntade resultat

Kultur- och fritidsnämndens behandling under sammanträdet
Förslag till beslut på sammanträdet

Bo Silfverberg (V) yrkar:
- avslag på förvaltningens förslag
- att nämnden begär en utökad budgetram med 3 834 tkr
Elisabeth Johansson (KD) yrkar följande ändringar till förvaltningens förslag:
- att Ung i Vänersborg samt Hallevibadet inte skall stängas utan får vara kvar. Andra
åtgärder får vidtas för budget i balans.
- Finansiera Ung i Vänersborg i samverkan med socialförvaltningen och barn- och
utbildningsförvaltningen.
- Ta bort Huvudnässkolans aula som förväntat resultat.
Kristina Edvinsson (M), Per Sjödahl (MP) och Lena Mjörnell (SD) stöttar Elisabeth
Johanssons yrkande.
Beslutsgång

Ordförande ställer frågan om nämnden bifaller Bo Silfverbergs yrkande och finner att
nämnden avslår Bo Silfverbergs yrkande.
Ordförande ställer frågan om nämnden bifaller Elisabeth Johanssons yrkande med
ändringar till förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller Elisabeth
Johanssons yrkande.
Motivering till reservation från Bo Silfverberg (V)

Jag har stor respekt för förvaltningens förmåga att trolla med knäna. Men trots ett
jämfört med andra förvaltningar framgångsrikt arbetsmiljöarbete är det väldigt svårt att
tro att inte konsekvenserna av tilldelad budgetram innebär försvårade förutsättningar för
en god arbetsmiljö. Moralisk stress är en naturlig följd när organisationer tvingas arbeta
med otillräckliga resurser för en verksamhet som är viktig för utsatta grupper och i vårt
fall för att Vänersborg ska vara bra för alla invånare. Konsekvenserna i verksamheten av
tilldelad budgetram står dessutom i strid med eller hotar uppfyllelsen av kommunens
första inriktningsmål, att det i Vänersborgs kommun, och jag antar att här menas alla
invånare, ska finnas mer jämställda och jämlika förutsättningar att påverka sina liv.
Mot den här bakgrunden reserverar jag mig till förmån för mitt eget yrkande.
Sändlista
Håkan Alfredsson, förvaltningschef
Amanda Christiansdotter, administrativ chef
Marie Jensen, ekonom
Kommunstyrelsen
Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden
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§ 31

Delårsrapport april 2020
KUFRN 2018/61
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner upprättad delårsrapport.
Sammanfattning av ärendet
Som en del i nämndens styrningsuppdrag och för att nå kommunens
inriktningsmål om god ekonomisk hushållning har kultur- och
fritidsförvaltningen upprättat delårsrapport efter april månads utgång.
Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett underskott på 0,1 mkr per april.
Underskott finns främst inom fritid och beror på lägre intäkter än budgeterat
samt personalkostnader. Övrig verksamhet inom förvaltningen redovisar utfall
enligt budget alternativt överskott. Jämfört med föregående år är det en
förbättring med 1,8 mkr.
De ekonomiska effekterna för förvaltningen på grund av coronapandemin
uppskattas per april uppgå till cirka 700 tkr på grund av inställda evenemang,
aktiviteter, matcher och träningar. Prognos vad gäller minskning av antalet
bokningar under resterande år är mycket svår att bedöma, då den i hög grad
beror på vilka restriktioner som kommer att gälla och hur länge. En del
verksamhet kompenseras för kostnader på grund av inställda evenemang, till
exempel vissa barnkulturaktiviteter, där förväntade bidrag kommer att erhållas
även om aktiviteterna ställs in. Förvaltningen har gjort ett omfattande arbete
med att se över hur man kan fortsätta erbjuda verksamhet till målgrupperna på
alternativa sätt i enlighet med gällande restriktioner. Den totala ekonomiska
effekten för förvaltningen är mycket svårt att bedöma i dagsläget.
Nämndens prognos för 2020 är en budgetavvikelse på -1,6 mkr. Inom nämnd,
bibliotek och kultur prognostiseras ett överskott på 0,3 mkr. Inom fritid
prognostiseras ett underskott på -3,1 mkr och inom musik förväntas ett
överskott på 1,2 mkr.
Prognostiserat underskott inom fritid beror bland annat på minskade intäkter
till följd av coronapandemin.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2020-05-07


Delårsrapport april 2020



Ekonomisk uppföljning april
Utdragsbestyrkande
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Sändlista
Håkan Alfredsson, förvaltningschef
Amanda Christiansdotter, administrativ chef
Marie Jensen, ekonom
Kommunstyrelsen
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§ 32

Villkor och regler vid bokning och uthyrning av idrottsoch fritidsanläggningar
KUFRN 2019/47
Beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden antar villkor och regler vid bokning och uthyrning
av idrotts- och fritidsanläggningar, enligt bilaga 1, med följande ändring under
punkt 4. Träningstider:
För att debitering inte ska ske måste avbokning göras senast 1 dag före bokad
tid.
2. Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram anvisningar
till reglerna.
Sammanfattning av ärendet
I samband med arbetet med att revidera prislistan för fritidsverksamheten konstaterades
att det fanns behov av ett kompletterande dokument som fastställer villkor och regler för
uthyrningen. Det dokument som nu tagits fram anger rättigheter och skyldigheter för
såväl hyresvärd och hyresgäst och omfattar såväl allmänna villkor för bokning och
avbokning som regler för själva nyttjandet av anläggningarna. I dokumentet fastställs
även de principer för fördelning av tider som tillämpas både vad gäller träningar och
matcher.
Utifrån reglerna bör anvisningar tas fram som innehåller konkret vägledning om hur
arbetsuppgifter eller verksamheten ska genomföras. Förvaltningschef har rätt att fatta
beslut om anvisningar i enlighet med kommunens riktlinje om styrande dokument,
antagen av kommunstyrelsen 2020-03-25 § 47.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2020-05-07


Villkor och regler vid bokning och uthyrning av idrotts- och fritidsanläggningar

Kultur- och fritidsnämndens behandling under sammanträdet
Förslag till beslut på sammanträdet

Förvaltningens handläggare i ärendet, Gunilla Wretemark, föreslår följande ändring
under punkt 4. Träningstider:
För att debitering inte ska ske måste avbokning göras senast 1 dag före bokad tid.
Beslutsgång

Ordförande ställer frågan om nämnden bifaller Gunilla Wretemarks förslag och finner
att nämnden bifaller hennes förslag.
Utdragsbestyrkande
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Sändlista
Gunilla Wretemark, verksamhetschef
Magnus Nordin, enhetschef

Utdragsbestyrkande
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Villkor och regler vid bokning
och uthyrning av idrotts- och
fritidsanläggningar

AntagenAntagen av kultur- och fritidsnämnden 2020-XX-XX § XX
11

Innehållsförteckning
ALLMÄNNA VILLKOR ............................................................................................................1
VILLKOR OCH REGLER VID EVENEMANG, CUPER OCH ARRANGEMANG ...................4
IDROTTSHALL..........................................................................................................4
ARENA VÄNERSBORG, BRÄTTE ISHALL OCH FOTBOLLSPLANER...................................4
FÖRDELNINGSPRINCIPER FÖR FÖRENINGAR SOM BOKAR TID I IDROTTS- OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR ...........................................................................................................5
FÖRDELNING AV TIDER I ANLÄGGNINGARNA FÖRUTOM FOTBOLLSPLANER ....................6
FÖRDELNING AV TIDER FÖR FOTBOLLSPLANER ..........................................................6
VINTERSKÖTSEL OCH PRIORITERINGSORDNING PLANER VID SNÖFALL ...................6

Dokumenttyp

Dokumentnamn

Antagen

Antagen av

Regler

Villkor och regler vid
bokning och uthyrning
av idrotts- och fritidsanläggningar

2020-XX-XX § XX

Kultur- och fritidsnämnden

Dokumentägare

Dokumentansvarig

Reviderad

Giltighet

Fritid

Verksamhetschef

Tillsvidare

Dokumentinformation

Diarienummer

Skriv en kort informationstext om dokumentet t.ex.
Struktur, terminologi och beslutsnivåer för styrande dokument.

KUFRN 2019/47

Ämnesområde

Idrotts- och fritidsanläggningar, uthyrning

Intranät

Hemsida

☐

☒

Andra styrande dokument som omnämns

Kultur- och fritidsnämndens prislista för fritidsverksamhet (fastställs av kultur- och fritidsnämnden
årligen, senast i december månad, inför kommande år). Policy för uthyrning av kommunala lokaler
och lokaler som uppbär kommunalt stöd, KF 2009-09-09 § 96.
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Allmänna villkor
Kultur- och fritidsförvaltningen nedan kallad hyresvärden samt hyresgästen nedan kallad kunden
1. Bokning av lokal ska ske av myndig person.
2. Den bokningsbekräftelse som kunden erhåller per e-post är att betrakta som ett avtal.
3. Lokaler/anläggningar får endast användas för i avtalet angiven tid och ändamål.
Angiven hyra/avgift är av kultur- och fritidsnämnden beslutat belopp i fastställd
prislista. Om kultur- och fritidsnämnden fattar beslut om ändring av hyran/avgiften
justeras avtalet motsvarande. Kunden ska senast 14 dagar efter det att beslut fattas
om justering av hyran/avgiften informeras om detta.
4. Träningstider
Bokning av istider och idrottshallar ska ske senast 3 dagar innan. Konstgräsplaner
kan bokas samma dag, men under helgdagar måste en avstämning göras med tjänstgörande personal så att dubbelbokningar undviks. För att debitering inte ska ske
måste avbokning göras senast 3 dagar före bokad tid.
5. Tävlings- och matchtider, cuper och evenemang
Avbokning ska alltid ske skriftligen. För att debitering inte ska ske måste avbokning
göras senast 10 dagar före bokad tid vid matcher. Vid turneringar/cuper/arrangemang 30 dagar före bokad tid, om inte annat skriftligen avtalats.
6. Bokad tid som inte nyttjas debiteras kunden. Om lokalen/anläggningen inte tas i
bruk inom 30 minuter efter utsatt hyrestid, är dispositionsrätten förverkad för upplåtelsetillfället. Vid upprepade tillfällen (3 gånger) kan hyresvärden häva avtalet.
7. Tidsöverdrag debiteras för varje påbörjad timme enligt prislista.
8. Lokaler/anläggningar hyrs i befintligt skick. Det är kunden som ska bedöma och
själva ta ansvar för att lokal eller anläggning lämpar sig för avsedd verksamhet.
9. Vid varje upplåtelsetillfälle ska ledaren före lokalens användning besiktiga lokalen
och utrustningen. Fel och risker som upptäcks ska dokumenteras och omgående anmälas till kultur- och fritidsförvaltningen. Det är då kundens ansvar att bedöma om
lokalen är säker att använda vid tillfället trots eventuella fel.
10. Skador som orsakats av kunden ska omgående anmälas till kultur- och fritidsförvaltningens. Ersättning kommer att krävas.
11. Ledaren ansvarar för att material och redskap ställs tillbaka till anvisad plats efter
upplåtelsetidens slut. Lokalerna ska lämnas innan nästa kunds hyrestid börjar. Kunden ansvarar för grovstädning* av hyrd lokal samt använda biutrymmen.
1
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* grovstädning = skräp ska plockas upp från golv i både omklädningsrum, dusch
samt WC och slängas i avsedda papperskorgar.
12. Reklam får inte sättas upp eller på annat sätt förekomma utan skriftligt tillstånd av
hyresvärden varken inom eller i anslutning till anläggningen/lokalen.
13. Kunden ansvarar själv för skada på eller förlust av medförda tillhörigheter till anläggningen.
14. Avtalet får inte överlåtas till annan.
15. Kunden ansvarar själv för att anskaffa och följa nödvändiga myndighetstillstånd
samt att se till att det i lokalen/anläggningen inte vistas fler personer än tillåtet enligt
myndigheterna. Nödutgångar får inte vara blockerade eller låsta.
16. Kunden är skyldig att rätta sig efter kompletterande villkor samt anvisningar som
lämnas av ansvarig personal. Kunden får inte hindra kultur- och fritidsförvaltningens personal att under hyrestiden utföra akuta arbetsgifter för att trygga säkerheten i
lokalen. Kunden har inte rätt till ersättning om sådant arbete skulle hindra eller påverka nyttjandet.
17. Av hyresvärden utställd faktura, ska betalas inom 30 dagar. Vid försenad inbetalning gäller kommunens kravrutin. Efterdebitering kan förekomma på grund av extra
tillsyn, extra städkrävande verksamhet, reparationer eller övrigt då hyresvärden förorsakats extra kostnad.
18. Hyresvärden äger rätt att ta ut förskottshyra för bokad tid.
19. Kunden ska utse en ledare som ansvarar för den avsedda verksamheten. Ledaren ska
vara myndig.
20. Deltagare får vara i lokalerna endast då ledare är närvarande. Ledaren ansvarar för
att deltagarna informeras om risker som kan vara förenade med verksamheten samt
att skyddsföreskrifter och övriga anvisningar följs.
21. Ljuset ska släckas, samtliga fönster och dörrar ska vara stängda och låsta i nyttjade
omklädningsrum efter nyttjad tid.
22. Alkoholförtäring och rökning är inte tillåtet i och vid kommunala anläggningar. Förtäring av alkohol är undantaget vissa slutna arrangemang efter godkännande av
verksamhetschef på kultur- och fritidsförvaltningen, under förutsättning att andra erforderliga tillstånd beviljats.
23. Strejk, lockout eller annan arbetsmarknadskonflikt, brand, strömavbrott, otjänlig väderlek, beslut av myndighet eller annan omständighet som inte parterna kan råda
över och som innebär att lokaler/anläggningar inte kan brukas enligt avtal, medför
inte skadeståndsskyldighet för hyresvärden. Ersättningslokal/anläggning kan ej garanteras.
2
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24. Hyresvärden har rätt att avboka hyrestid för arrangemang, match eller träning. Detta
ska meddelas senast 10 dagar före användningsdagen vid matcher och senast 30 dagar före vid turneringar/cuper/arrangemang, om inte annat skriftligen avtalats. En
sådan avbokning medför inte skadeståndsskyldighet för hyresvärden. Ersättningslokal/anläggning kan ej garanteras.
25. Utöver vad som anges i dessa regler gäller också Policy för uthyrning av kommunala lokaler och lokaler som uppbär kommunalt stöd, antagen av kommunfullmäktige
2009-09-09 § 96.

3
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Villkor och regler vid evenemang, cuper och
arrangemang
För evenemang, cuper och arrangemang upprättas särskilt avtal som reglerar förhållanden mellan kund och hyresvärd. Hyresvärd äger rätt att debitera extra kostnad för beställningar som tillkommer efter ingånget avtal, till exempel extra stolar eller behov av
skylift.
Kunden svarar för att ordning och vakthållning upprättas i och i anslutning till anläggningen. Hyresvärden har rätt att på kundens bekostnad tillkalla ytterligare personal eller
vaktbolag om kunden inte kan upprätthålla ordning.
Kunden har skyldighet att ombesörja nödvändig läkar- och sjukvårdsberedskap.
Kunden ansvarar för att teckna försäkring för personal- och sakskada samt för tredje
man.

Idrottshall
I Idrottshall godkänd för handbollsspel, är endast vattenlösligt handbollsklister eller
handbollsvax tillåtet.
För samtliga hallar gäller att endast skor som inte gör märken i golvet får användas.

Arena Vänersborg, Brätte Ishall och fotbollsplaner
Vid banvård får endast anläggningspersonal uppehålla sig på banan. Vid träning på isen
och fotbollsplanerna ansvarar kunden för målburarnas fram – och borttagande samt att
minska slitaget genom att variera plats på målburarna.
Hyresvärden har rätt att avbryta upplåtelse om det finns risk för skada på anläggningen.

4

16

Fördelningsprinciper för föreningar som bokar tid i idrotts- och fritidsanläggningar
Syftet med fördelningsprinciperna är att kunna fördela de tider som finns att tillgå i Vänersborgs kommuns idrottsanläggningar så rättvist som möjligt. I regel är det större efterfrågan på träningstider än vad som är möjligt att fördela, därför tvingas kultur- och
fritidsförvaltningen att prioritera när tiderna fördelas.
Vid fördelning av tider skall följande beaktas:


För RF-anslutna idrottsföreningar gäller att säsongsbokningar går före kortare
bokningar.



Verksamheter som har krav på fullstora hallar har företräde före annan verksamhet i fullstora hallar.



Utrustningen i gymnastik- och idrottshallarna styr verksamheternas lokalisering.



Matcher skall i huvudsak förläggas inom ramen för föreningens tilldelade träningstider eller förläggas på helger.



Enhetschefen för idrottsanläggningarna äger rätt att bryta ordinarie träningstider
till förmån för evenemang, tävlingar och matcher med mera.

Prioritet 1. Verksamhet i RF-ansluten förening riktad till barn och ungdomar.
Prioritet 2. Verksamhet i RF-ansluten förening riktad till seniorer.
Prioritet 3. Verksamhet i RF-ansluten förening som vid ansökan om inomhustider inte
har sin traditionella verksamhet inomhus och vid ansökan om utomhustider inte har sin
traditionella verksamhet utomhus. Detta enligt prioriteringsordning 1–4.
Prioritet 4. Verksamhet i förening riktad till vuxna motionsutövare.
Prioritet 5. Företag och privatpersoner hemmahörande i Vänersborgs kommun. Begränsning kan ske gällande företag som förespråkar elitsatsning i unga åldrar.
Prioritet 6. Företag och privatpersoner hemmahörande i annan kommun.
Efter samråd med berörda föreningar fastställer kultur- och fritidsförvaltningen tider i
enlighet med prioriteringsordningen.
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Fördelning av tider i anläggningarna förutom
fotbollsplaner
Önskemål om tider i anläggningarna skickas in senast 31 mars. Fördelning sker i dialogmöte med föreningarna under april/maj för kommande säsong.
Inför fördelningen ska varje förening lämna in underlag på vilka lag de har samt om de
har några särskilda önskemål om anläggning och träningsdagar.
Träningstider skall i första hand fördelas under vardagar och matcher skall läggas
på helgerna.
Träningstider delas in A- och B-tider:
A-tider gäller från kl.17.00 eller i vissa hallar från kl.16.00 till kl.21.00, måndag - torsdag samt 17-19 fredag. A-tider skall i första hand fördelas till barn och ungdomar. Elitverksamhet kan lämna önskemål om att träna på dessa tider.
B-tider gäller efter kl. 21.00 och ska fördelas till seniorlag utefter den nivå de kommer
att tävla på kommande säsong, samt till övrigt idrottande. Föreningarna skall dock ha
möjlighet att fördela tilldelade tider inom föreningen. Önskar en förening att t.ex. låta
ett seniorlag träna från kl.20.30 är det upp till föreningen. Det får dock inte innebära att
barn tränar på B-tider.

Fördelning av tider för fotbollsplaner
När det gäller fördelning av tider för fotbollsplanerna sker detta i dialogmöte med alla
fotbollsföreningarna inför respektive säsong.
Vecka 18-44 (högsäsong)
Vecka 45-17 (lågsäsong)
Konstgräs vintersäsong:
Vecka 45-51 (lågsäsong)
Vecka 2-17 (högsäsong)

Vinterskötsel och prioriteringsordning planer
vid snöfall
Snöröjning sker efter beslut av kultur- och fritidsförvaltningen och alltid i mån av resurstillgång. Prioriteringen av planer sker utifrån var flest träningstimmar är bokade.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2020-05-15

§ 33

Ersättare för ordinarie dataskyddsombud för kulturoch fritidsnämnden
KUFRN 2020/44
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden utser Laura Gashi som ersättare för ordinarie
dataskyddsombud för kultur- och fritidsnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, att gälla.
Förordningen kommer att gälla direkt i alla EU:s medlemsländer och ersätter nationella
regler, som till exempel personuppgiftslagen i Sverige.
Respektive myndighet (nämnd) är personuppgiftsansvarig. Den personuppgiftsansvarige
ska se till att dataskyddsprinciperna efterlevs i alla stadier av behandlingen av
personuppgifter.
Förordningen föreskriver att alla myndigheter måste utse dataskyddsombud. Ombudets
roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen (GDPR) följs inom organisationen
genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser.
Vänersborgs kommun har, efter överenskommelse i kommundirektörens ledningsgrupp
(KDL), bestämt att det ska finnas ett gemensamt dataskyddsombud för samtliga
kommunens nämnder. För ändamålet har Stina Skarin, jurist, anställts och utsetts som
dataskyddsombud. Maja Smochina, jurist vid kommunstyrelseförvaltningen, har sedan
oktober 2019 ersatt ordinarie dataskyddsombud, Stina Skarin. Efter upphandling har
kommunen sedan den 1april 2020 ingått avtal med JP Infonet för att tillhandahålla
dataskyddsombud som extern konsulttjänst. Avtalet löper under ett år, med möjlighet
till eventuell förlängning. Laura Gashi från JP Infonet ersätter fr.o.m. 1 april 2020 Stina
Skarin som dataskyddsombud.
Maja Smochina ersätter sedan den 1 april 2020 inte längre Stina Skarin som
dataskyddsombud.
Respektive myndighet (nämnd) behöver fatta beslut om att utse ersättare för ordinarie
dataskyddsombud i enlighet med kommunstyrelsens beslut.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2020-05-07


Delegeringsbeslut kommunstyrelsen 2020-04-08

Sändlista
Kommunstyrelsen
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2020-05-15

§ 34

Uppföljning av kultur- och fritidsnämndens beslut 20192020
KUFRN 2020/8
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Uppföljning av kultur- och fritidsnämndens beslut januari-december 2019 och januarimars 2020 redovisas, samt några beslut 2018 från föregående förteckning som
redovisades i december 2019.
Syftet med redovisningen är att följa upp verkställigheten av viktigare beslut som tas i
kultur- och fritidsnämnden.
Resultat av uppföljningen redovisas i förteckning daterad 2020-04-27.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2020-05-07


Förteckning daterad 2020-04-27

Sändlista
-

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2020-05-15

§ 35

Anmälan av delegeringsbeslut 2020-04-07--2020-05-05
KUFRN 2020/6
Beslut
Redovisningen av beslut fattade med stöd av delegeringsordning för kultur- och
fritidsnämnden antagen 2019-09-13, § 43, läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Delegeringsbeslut fattade under perioden 2020-04-07 – 2020-05-05 anmäls.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2020-05-07


Rapport delegeringsbeslut 2020-04-07—2020-05-05

Sändlista
-

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2020-05-15

§ 36

Meddelanden/Postlista 2020-04-07--2020-05-05
KUFRN 2020/6
Beslut
Redovisningen av meddelanden/postlista läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Meddelanden/postlista redovisas för perioden 2020-04-07 – 2020-05-05.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2020-05-07


Meddelanden/Postlista 2020-04-07—2020-05-05

Sändlista
-

Utdragsbestyrkande
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