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Plats och tid

Campus E218, klockan 14.00-17.45

Beslutande

Lena Språng (C), § 53 (ordf.), §§ 5561, 63-69
Jenny Bolgert (S), §§ 52, 54-69
(ordf.), § 53
Sven Andersson (M)
Eva Gullberg (M)
Claas Töllborg (M)
Inger Brosved (L)
Boris Melvås (KD), §§ 53-69

Ersättare –
inte tjänstgörande

Robert Bengtsson-Lindeberg (M)

Övriga deltagare

Katarina Sundberg, förvaltningschef
Sebastian Larsson, nämndsekreterare
Mari Hagborg Lorentzon, avdelningschef fritid, §§ 52-67
Sofie Brinkmo, enhetschef kultur, §§ 52-56
Bodil Hedberg Petersson, § 52

Utses att justera

Claas Töllborg (M)

Justeringens plats
och tid

Kultur- och fritidsförvaltningen, Norrgatan 25, torsdag 14 maj

Sekreterare

Sebastian Larsson

Ordförande

Lena Språng (C), Jenny Bolgert (S)
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Claas Töllborg (M)

Robin Svensson (S)
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Marianne Johansson (S), § 53
Carl-Johan Bonde (L), § 54
Evy Vilhelmsson (S)
Ingela Svensson (V), §§ 54-69
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Dnr KFN 2019/0137

Tilldelning Mindre konstnärlig gestaltning Bua
ungdomshäng 2020
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. tilldela gestaltningsuppdrag till konstnärsduon MASU: Susanne
Westerberg/Mattias Gunnarsson gällande mindre konstnärlig
gestaltning Bua ungdomshäng 2020.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Från och med 2017 beslutade kommunfullmäktige att tilldela kultur- och
fritidsnämnden en ramökning på en miljon kronor för att utföra mindre
konstnärliga gestaltningar inom Varbergs kommun. Det särskilt riktade
beloppet ska huvudsakligen användas utanför centralorten och i enlighet
med de riktlinjer som nämnden fastställde 2018-02-29 § 27.
Kultur- och fritidsförvaltningen har i uppdrag att inom ramen för mindre
konstnärlig gestaltning under 2020, genomföra ett konstnärligt verk på Bua
ungdomshäng. Urvalet av föreslagen konstnärsgrupp har skett med
utgångspunkt från projektets förutsättningar och enligt nedanstående
urvalsprocess.
Förutsättningar för konst
Det konstnärliga gestaltningsuppdraget är en del av Varbergs kommuns
satsning på Konst på landsbygden och Ungdomslek på landsbygden.
Uppdraget är att gestalta en mötesplats för ungdomar utomhus. Den
konstnärliga gestaltningen ska bli en permanent och integrerad del av
mötesplatsen. Konstnärens uppdrag är att genomföra en konstnärlig
gestaltning särskilt utformad för Ungdomslek Bua. På så sätt förväntas
platsen få ett unikt uttryck och platsens identitet, kvalitet och sociala
hållbarhet stärkas. Skiss-, konstnärlig gestaltnings-, och
installationsprocess sker i nära samarbete med byggprojektet,
landskapsarkitekt, konstkoordinator och Varbergs kommun. Konstnären
ska ha ett starkt intresse för pedagogiska och sociala aspekter av konst
såsom deltagarbaserade projekt och deltagarbaserade konstnärliga metoder
med särskild tonvikt på ungdomars perspektiv. Konstnären förväntas i sitt
skissuppdrag ta del av den dialogworkshop med ungdomar i Bua som
genomfördes under hösten 2019.
Urvalsprocess
Val av konstnär har tagits fram genom en process med en utlysning där
konstnärer fått möjlighet att lämna in intresseanmälan. 66 anmälningar
inkom, varav 5 konstnärsgrupper, vilket innebär att totalt 71 konstnärer
lämnat anbud. Förvaltningen har mottagit intresseanmälningarna
elektroniskt genom Tendsign. De öppnades vid samma tidpunkt och
utvärderades av en sakkunnig jury utifrån annonserade kriterier.
Justerandes signatur
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Första urvalet gjordes av Camilla Påhlsson, konstnärlig ledare, Bodil
Hedberg, konstkoordinator och Jens Bengtsson, landskapsarkitekt, som
valde ut 6 konstnärer. Av dessa valdes tre ut för skissuppdrag. För urvalet
till skissuppdrag och bedömning av skissförslagen medverkade konstrådet
tillsammans med representant för projektet och sakkunniga konstnärer:
Bodil Hedberg, konstkoordinator, Johanna Adebäck, konstnär, Martin
Mejia, konstnär, Jens Bengtsson, landskapsarkitekt, Johanna Holmström,
utvecklare utställningar, Cecilia Fredriksen, stadsträdgårdsmästare, Maria
Söderlund, stadsarkitekt, Lina Persson, kulturgeograf, Helena Kylin,
fastighetsstrateg.
Urvalskriterier för skiss: Konstnärligt uttryck i förhållande till projektets
syfte och uppdrag. Verkshöjd med fokus på unicitet och precision i tematik
och uttryck. Genomförbarhet gällande såväl budget, tekniska lösningar som
tidsplan.
Genomförande med tidsplan
18 dec. Beslut om skissuppdrag i kultur- och fritidsnämnden.
9 jan. Skissuppstart och platsbesök i Bua.
9 mars. Skissinlämning.
20 mars. Konstrådet föreslår konstnär för gestaltningsuppdraget.
29 april. Beslut om tilldelning av gestaltningsuppdrag i kultur- och
fritidsnämnden.
Maj-okt. Konstnärligt gestaltningsarbete.
Nov 2020. Färdig gestaltning/slutbesiktning

Beslutsunderlag
Riktlinjer - Ram för mindre konstnärlig gestaltning KFN 2019/0001

Övervägande
Kultur- och fritidsförvaltningen anser att skissförslaget En plats att längta
till har mycket goda förutsättningar att gestalta en mötesplats för
ungdomar i Bua och bli en permanent och integrerad del av det nya
ungdomshänget. Konstnärsgruppen MASU som består av Mattias
Gunnarsson och Susanne Westerberg visar med sitt förslag ett starkt
intresse för sociala och pedagogiska aspekter av konst med särskilt fokus på
ungdomars perspektiv. En plats att längta till tar sin utgångspunkt i ungas
längtan och rätten att uttrycka sig och bjuder in till dialog i den
konstnärliga processen. Skulpturen platsbyggs och förankras väl i det
omgivande landskapet. Genom sin form öppnar den upp för interaktion på
en mängd olika och oförutsägbara sätt. Förslaget har en väl specificerad och
förankrad plan för genomförandet gällande såväl budget, tekniska lösningar
och tidsplan.
En plats att längta till är en 13 m lång och 2,4 m hög skulptur som har
formen av ett berg. Berget som symbol för den ursprungliga
förutsättningen, men också som en koppling till Buas klippiga gräns mot
havet. Bergets form följer landskapet och ser trots sin tyngd ut att förflytta
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sig långsamt över gräsytan. Konstnärerna kommer att arbeta på plats, både
i workshops med ungdomar och med att bygga skulpturen. Den första fasen
består av workshops som utgår ifrån det gemensamma rummet.
Konstnärerna kommer tillsammans med ungdomarna att arbeta med
skrivande och samtal för att förstå vad en plats är och kan vara. I den andra
fasen, efter sommaren, bjuds ungdomarna in igen för att tillsammans med
konstnärerna skapa ett textbaserat verk. Ungdomarna skriver ner valda
delar av sina texter direkt på trä som sedan används till att forma berget,
helt täckt i trä. De ungas texter syns som spår, nutida hällristningar eller
klotter. Genom texterna har berget förutsättningar att bli de ungas egen
plats.
Markberedningen består av natursten och makadam. Konstverket består av
tryckimpregnerat lärkträ, förankrat i marken med 20 st gjutna plintar.
Materialet är valt med hänsyn till hållbarhet, och det tydliga åldrandet, med
associationen till grånande berg.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag:
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Dnr

Redovisning av regionala medel för
kulturmiljöer i Varberg - information
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. godkänna informationen och lägga den till handlingarna
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Enhetschef Sofie Brinkmo redogör för den överenskommelse som
finns mellan Region Halland och Kultur- och fritidsnämnden
gällande kulturmiljöerna Varbergs fästning samt världsarvet
Grimeton. Överenskommelsen gäller för perioden 1 januari 2018 till
31 december 2021 och utgår från Region Hallands kulturplan.

Justerandes signatur
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Dnr

Avsteg från bidragsregler 2020 - information
Beslut

Kultur- och fritidsförvaltningen beslutar
1. godkänna informationen och lägga den till handlingarna
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Avdelningschef Mari Hagborg Lorentzon (fritid) redogör för det
beslut som togs på arbetsutskottet gällande ärendet den 16 april
2020.

Justerandes signatur
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Dnr

Anpassning av nationaldagen 2020 information
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. godkänna informationen och lägga den till handlingarna
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Enhetschef Sofie Brinkmo (kultur) redogör för det beslut som togs i
arbetsutskottet gällande ärendet den 16 april 2020.

Justerandes signatur
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Dnr

Anpassning av Parkmusiken 2020 - information
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. godkänna informationen och lägga den till handlingarna
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Enhetschef Sofie Brinkmo (kultur) redogör för det beslut som togs i
arbetsutskottet gällande ärendet den 16 april 2020.
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Dnr KFN 2019/0141

Granskningsyttrande över förslag till detaljplan
för Tvååkers-Ås 1:103, del av 2:8, Träslövsläge
och Tvååkers-Ås 1:86
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. tillstyrka förslaget till detaljplan för Tvååkers-Ås 1:103, del av 2:8,
Träslövsläge och Tvååkers-Ås 1:86
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Planområdet ligger i Träslövsläge, ca 6 km söder om Varbergs stadskärna.
Planområdet omfattar ca 13 500 m2 och består av fastigheterna TvååkersÅs 1:103 och del av Tvååkers-Ås 2:8. Tvååkers-Ås 1:103 är privatägd medan
Tvååkers-Ås 2:8 ägs av Varbergs kommun. Syftet med detaljplanen är att
möjliggöra för detaljhandel samt att möjliggöra en säker förbindelse för
fotgängare och cyklister över Trålvägen.
Mindre justeringar har gjorts i plankartan och planbeskrivningen efter
samrådsrundan, men inget som påverkar kultur- och fritidsnämndens
verksamheter.

Beslutsunderlag
Plan- och genomförandebeskrivning: Detaljplan för Tvååkers-Ås 1:103 och
del av Tvååkers-Ås 2:8. Granskningshandling, upprättad 2019-08-29,
reviderad 2020-03-26, Varbergs kommun.
Samrådsredogörelse: Detaljplan för Tvååkers-Ås 1:103, del av 2:8 och 1:86.
2020-03-12, Varbergs kommun.

Övervägande
Då föreslagen detaljplan inte påverkar nämndens ansvarsområden
överlämnas
ärendet utan några synpunkter.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Stadsbyggnadskontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

§ 58

Sammanträdesprotokoll
2020-05-05

10

Dnr KFN 2020/0058

Beslutsförslag Rutiner för systematiskt
arbetsmiljöarbete 2019
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. godkänna rapporten SAMS 2019 och att arbeta med de aktiviteter
som föreslås i rapporten.
2. uppmuntra förvaltningen att hitta flexibla och enhetsspecifika
lösningar för att förbättra arbetsmiljön.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Enligt AFS 2001:1 11§ Arbetsgivaren skall varje år göra en uppföljning av
det systematiska arbetsmiljöarbetet. Om det inte har fungerat bra skall det
förbättras. Uppföljningen skall dokumenteras skriftligt om det finns minst
tio arbetstagare i verksamheten. Med bakgrund av detta har rapporten
SAMS 2019 tagits fram där förslag på aktiviteter för att förbättra
arbetsmiljön har identifierats.

Beslutsunderlag
Beslutsunderlag är SAMS 2019

Justerandes signatur
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Dnr KFN 2020/0057

Val av ersättare till kultur- och fritidsnämndens
arbetsutskott 2019-2022
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Utse
-

Michael Fransson (C)
Eva Gullberg (M)
Robin Svensson (S)
till ersättare i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
resterande tid av innevarande mandatperiod.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Kultur- och fritidsnämnden ska utse 3 ersättare till kultur- och
fritidsnämndens arbetsutskott för resterande tid av innevarande
mandatperiod (2019-2022).

Beslutsunderlag

Sammanträdesprotokoll nämndsorganisationskommittén, 2018-05-22 (KS
2018/0271)
Sammanträdesprotokoll kommunfullmäktige, 2018-06-19 (KS 2018/0271)
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Samtliga valda ledamöter,
personalkontoret
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Dnr

Avveckling av konstverk i Bua - information
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Förvaltningschef Katarina Sundberg lämnar information till
nämnden om att konstverket Bua Framtid/ Petronella dansar av
Kent Karlsson har blåst ner och blivit så pass skadat att avveckling
ser ut att vara aktuellt. Kent Karlsson har varit delaktig i processen
kring avveckling.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2020/0046

Svar på remiss- riktlinje för styrdokument
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Förorda förslaget till riktlinje för styrdokument med föreslagna
förändringar
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har den 18 februari 2020 beslutat skicka omarbetad
riktlinje för styrdokument på remiss. Nuvarande riktlinje antogs av
kommunfullmäktige 2013. Riktlinjen beskriver terminologin för olika
styrdokument samt vilka principer som gäller. Det finns både lagstadgade
och
frivilliga styrdokument. Kommunens författningssamling, mål- och
inriktningsdokument samt budget regleras inte i riktlinjen. Lagstadgade
styrdokument omfattas endast i tillämpbara delar.
De förändringar som gjorts hanterar begreppen och beskriver skillnaden
mellan normerande och aktiverande styrdokument. Tillägg är gjort kring
hur
processen ska gå till och hur uppföljning av styrdokumenten ska ske.

Beslutsunderlag

Beslutsförslag
Remiss - Riktlinje för styrdokument

Övervägande

Riktlinjen beskriver på ett tydligt och översiktligt sätt de olika
styrdokumenten
policy, strategi, riktlinje, handlingsplan och anvisning. Bedömningen är att
tilläggen ökat värdet och tydligheten kring kommunens hantering av
styrdokument.
Förslag till ändring
4.2 Bereda, formulera och planera

Nuvarande formulering:
När ett styrdokument berör fler
nämnder och det anses vara
motiverat att inhämta synpunkter
ska det skickas ut på remiss innan
det hanteras för beslut.
Förslag på formulering:
När ett styrdokument berör fler
nämnder ska det normalt skickas ut
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på remiss innan det hanteras för
beslut.
Riktlinjen föreslås lyfta
jämställdhet och barnkonventionen
utöver de intressenter och olika
arter av konsekvenser som anges.

Jämställdhetsbedömning
Remissen skulle vinna på en formulering kring värdet av
jämställdhetsbedömning i avsnittet kring konsekvenser (se övervägande)

Ekonomi och verksamhet
Riktlinjen antas påverka verksamheten positivt genom tydlighet.

Samråd
Inget samråd har hållits i ärendet.

Justerandes signatur
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Dnr

Kultur- idrotts och fritidsutmärkelser
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Varbergs kommuns kulturstipendium tilldelas i år Lucas Morten
med en summa om 15.000 kr.
Lucas Morten tilldelas stipendiet för sitt utforskande av förhållandet
mellan formgivning, material och funktion. Med grunden i hantverk
och inredning tar Lucas klivet upp till ett konstnärskap, och siktar
mot internationella arenor, med Varberg som bas.
2. Varbergs kommuns idrotts- och fritidsstipendium tilldelas i år
André Eriksson med en summa om 15.000 kr.
André Eriksson tilldelas stipendiet då han är ett av Varbergs
framtidshopp inom mountainbike. Hans målmedvetenhet har bland
annat lett honom till en SM-medalj och en juniorlandslagsplats,
samtidigt som han fullbordat sina studier på riksidrottsgymnasiet.
3. Varbergs kommuns hedersplakett inom området kultur tilldelas i år
Calle Karlsson för sin långa och dedikerade gärning inom det
folkliga och lokala kulturlivet i Varberg. Med humor, värme och
engagemang leder och musicerar Calle med det Fantastiska
UnderhållningsBandet, och är en hängiven förespråkare för allas
rätt att skapa kultur. Dessutom gör ”Calle på Läjet” skäl för sitt
smeknamn genom sina kunskaper i, bevarande och spridning av den
lokala dialekten Läjesboa.
4. Varbergs kommuns hedersplakett inom området idrott och fritid
tilldelas i år Ingela Tufvesson för sitt mångåriga och hängivna
arbete inom Rofstorps Gif. Ingela har varit ledare för aktiva tävlande
gymnaster, motionärer och barn med funktionsvariationer samt
startat grupper med ”gubbagympa, allt enligt devisen ”alla är
välkomna”. Hennes engagemang har inspirerat många barn och unga
att satsa på gymnastiken och bidragit till att främja gemenskap och
folkhälsa i Rolfstorp och Varbergs kommun.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2020/0043

Behovsanalys SM friidrott i Varberg
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. godkänna framtagen behovsanalys avseende insatser som krävs för
att möjliggöra genomförande av SM i friidrott i Varberg
2. godkänna beräknad kostnad på max 50 tkr för åtgärdsval, vilket
belastar nämndens resultatreserv vid utebliven investering
3. överlämna ärendet till samhällsutvecklingskontoret för
genomförande av åtgärdsval
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Enligt beslutad investeringsprocess inleds ett investeringsbehov genom
upprättande av en behovsanalys. Denna ligger sedan till grund för stegen –
åtgärdsval och förstudie.
Kultur- och fritidsförvaltningen (ordförande och förvaltningschef) har
tillsammans med kommunchef och kommunalråd haft inledande möten
med representanter från föreningen Varbergs Gif friidrott. Syftet var att
möta föreningen önskan att starta dialog inför ansökan för att anordna SM i
friidrott 2022 då ansökan görs tillsammans med kommunen. Varbergs
kommun ställer sig mycket positivt till satt Varbergs GIF Friidrott ansöker
om ett värdskap för SM i Friidrott. Dock med förbehållet att samtliga
arenakrav kanske inte kan tillgodoses till 2022.
På Påskbergsvallen har det under åren genomförts flertalet tävlingar i
friidrott, senast Folksam GP sommaren 2019, där dock vissa grenar fick
utgå då anläggningen inte klarade de krav som ställdes.

Beslutsunderlag
-

Behovsanalys SM i friidrott 2022 i Varberg, 2020-03-27
Ansökan – friidrotts-SM 2022, Varberg
Arenakrav för friidrott SM

Övervägande
Kultur- och fritidsförvaltningen har i behovsanalysen fokuserat på de
tekniska förutsättningarna i Svenska friidrottsförbundets (SFIF) arenakrav.
Förbundet har en kravlista som ligger till grund för hur en anläggning ska
vara utformad för de olika disciplinerna, tävlande, publik och
tävlingsorganisation och är den part som besiktar arenan innan de kan
godkänna anläggningen.
Förvaltningen konstaterar att mer tid krävs för att kunna svara säkert hur
kraven skulle kunna tillgodoses med hänsyn till krav kring tillgänglighet,
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brandsäkerhet, utrymning samt de kommersiella delar kring
arrangemanget som VIP/hospitality, PR och skyltning, besökskapacitet etc
och att detta får säkerställas under förstudiearbetet.
Förvaltningen konstaterar också att det i nuläget inte finns något politiskt
beslut kring finansiering av de investeringar som behövs.
Ambitionen för behovsanalysen har varit att minimera påverkan på
fotbollen ytor samt föreslå lösningar som håller en miniminivå men
uppfyller kraven för tävling på SM-nivå

Jämställdhetsbedömning
Friidrott är en idrott som lockar både tjejer och killar och där kommunens
friidrottsförening erbjuder barn och ungdomar drygt 10 000
aktivitetstillfällen per år. Dessa aktivitetstillfällen utgörs av 52% tjejer och
48 % killar. Tjejer och killar både tränar och tävlar tillsammans men de
olika tävlingsgrenarna sker könsuppdelat. En investering för friidrotten i
Påskbergsvallen påverkar inte jämställdheten negativt. Då det sker stora
investeringar i Påskbergsvallen även för fotboll, som är pojk- och
mansdominerad, kan en vidare upprustning för friidrott utjämna
resursfördelningen något i positiv riktning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag:
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Dnr

Kultur- och fritidsnämndens investeringar
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Godkänna informationen och lägga den till handlingarna
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Samtliga investeringar löper på som tidigare, således inget nytt att
rapportera.
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Dnr

Information gällande pandemi
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Godkänna informationen och lägga den till handlingarna
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Förvaltningschef Katarina Sundberg informerar hur arbetet
fortlöper kring förvaltningens arbete gällande coronapandemin. Än
är läget stabil men ansträngt och det finns en viss oro inom vissa
verksamheter.
2. Förvaltningen ska ta fram en lista med de digitala visningar som
kommer erbjudas istället för fysiska visningar som blir följden i
pandemins spår.
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Dnr

Förvaltningen informerar
Beslut

Kultur- och fritidsförvaltningen beslutar
1. Godkänna informationen och lägga den till handlingarna
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Avdelningschef Mari Hagborg Lorentzon informerar om det som
skrivits i Hallands nyheter om en medlem i NMR (nordiska
motståndsrörelsen) som har bokat lokal via kultur- och
fritidsförvaltningen. Det redogörs för hur förvaltningen förhåller sig
i dylika frågor.
2. Förvaltningschef Katarina Sundberg informerar om det
förtydligande av taxor och simskoleavgifter som kommunstyrelsen
efterfrågat.
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Dnr

Delegeringsärenden
Beslut

Kultur och fritidsnämnden beslutar
1. Godkänna redovisningen
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Ansökan om särskilt verksamhetsbidrag – Stråvalla bygdegård
beviljas ett bidrag på 60.000 kr för ett reningsverk (Dnr KFN
2020/0054)
2. Ansökan om stimulansbidrag för insatser kring en hållbar utveckling
– Veddige Varberg Volleybollklubb beviljas ett bidrag på 10.000 kr
för träningsavgifter för nyanlända (Dnr KFN 2020/0055)
3. Ansökan om projektstöd – LivsVatten-festival beviljas ett bidrag på
25.000 kr (Dnr KFN 2020/0041)
4. Ansökan om projektstöd – Grimeton bygdegård nekas bidrag för
midsommarfirande (Dnr KFN 2019/0142)
5. Ansökan om projektstöd – Bröderna Brothers production beviljas ett
bidrag på 20.000 kr för filmproduktionen Dance like a butterfly (Dnr
KFN 2020/0020)
6. Ansökan om projektstöd – Konstnärernas kollektivverkstad Varberg
beviljas ett bidrag på 25.000 kr för kursverksamhet (Dnr KFN
2019/0142)
7. Ansökan om projektstöd – Varbergs kammarkör beviljas ett bidrag
på 15.000 kr för att arrangera konserten ”Freden måste komma först”
(Dnr KFN 2019/0142)
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Dnr

Rapporter
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Godkänna redovisningen
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. KF § 43/2020 – Översyn av kommunala bidragsbestämmelser
2. KF § 63/2020 – Deltagande på distans på politiska sammanträden
3. KS § 46/2020 – Hantering av nämndernas över- och underskott 2019
4. KS §48/2020 – Månadsrapport februari 2020 – Varbergs kommun
5. KS § 54/2020 – Ersättare för kommundirektör och
förvaltningschefer
6. KS § 57/2020 – Reviderad tidsplan för arbetet med Budget 2021
och långtidsplan 2022-2025
7. KS § 59/2020 – Slutredovisning omklädningsbyggnad på
Ankarvallen
8. KS § 60/2020 – Slutredovisning Lindvallen, ny- och ombyggnad
9. KS § 68/2020 – Namnbyte och sponsringsavtal för Påskbergsvallen
10. KS § 69/2020 – Namnförslag på nya och befintliga
cirkulationsplatser inom Varbergs centrala delar
11. Politisk överenskommelse kring den politiska organisationen i
Varbergs kommun under coronaepidemin
12. Hallands museiförening informerar om flyttat årsmöte till hösten
2020
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Dnr

Övriga ärenden
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Sven Andersson lyfter frågan om vilka som ska hissa och hala
flaggorna på nationaldagen. Nämnden kommer fram till att beslut
om detta bör kunna tas på nästkommande arbetsutskott.
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