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Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

25 april 2018

Datum då anslaget sätts upp

3 maj 2018

Datum då anslaget tas ned

24 maj 2018

Förvaringsplats för
protokollet

Kultur- och fritidsförvaltningen, Norrgatan 25.

Underskrift

Gunilla Sandkvist
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Dnr

Förvaltningen informerar
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Jari Kajanne, avdelningschef ungdom, informerar:
- Kulturskolan har ett pågående samarbete med Hallands
kulturhistoriska museum.
- Odlingsprojekt med närodlad mat pågår på Gauen och Centralen.
- Sommarkulturskola kommer att hållas tre veckor under sommaren.
- Sommarläger (åtta stycken) kommer att genomföras med beviljade
pengar från MUCF.
- Sommaröppet på Centralen.
- Ungdom arbetar intensivt med marknadsföringsinsatser bland annat
kortare filmer och lansering av en mobil-app.
2. Mari Hagborg Lorentzon, avdelningschef fritid, informerar:
- 12 maj 12–16 är det ”Sista plasket i Håstens simhall”.
- 5 juni är det Kick off för Aktiv senior på Ljuspunkten.
3. Ingemar Arnesson, avdelningschef kultur, informerar:
- Världsarvet Grimeton har beviljats utvecklingsmedel för att genomföra
industriarvsdagen 1 maj 2018.
4. Christina Josefsson, förvaltningschef, informerar:
- KPMG kommer att granska förvaltningens drift- och skötselavtal för
anläggningar.
- ICLD – jämställdhetsutbyte.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

Kultur- och fritidsnämndens investeringar
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Lokalstrateg Mia Svedjeblad informerar:
• Pågående projekt
- Omklädning Ankarhallen – Ingen avvikelse från tidsplan och budget.
Färdigt sommaren 2018.
- Lindvallen IP – Ingen avvikelse från tidsplan och budget. Färdigt
sommaren 2018.
- Varbergs Teater – Ingen avvikelse från budget. Försenad tidsplan.
Planerad slutbesiktning och driftöverlämning i slutet på maj.
- Löparbanor Påskbergsvallen – Reinvestering. Inväntar beslut i
kommunfullmäktige om ökad investeringsram på 400 tkr. Beräknat
genomförande sommaren 2018.
- Konstgräsplan Centrum – Projektering pågår, upphandling påbörjas inom
kort. Planerad byggstart sommaren 2018.
• Färdig förstudie
- Omklädningsbyggnad Sjöaremossen – Förstudie är klar. Önskar
tidigareläggning av projektering. Separat ärende i majnämnd för att klara
byggnation under 2019.
• Färdigt åtgärdsval
- Konstgräsplan Väröbacka – Kommunstyrelsen inväntar övergripande
planering för Väröbacka samt behovet av utbyggnad av skola innan
förstudie sätts igång.
- Kyrkskolan Tvååker – Inväntar kommunstyrelsens beslut om att påbörja
förstudie.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2018/0048

Månadsrapport mars 2018
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. att lägga månadsrapport för mars månad till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens budget uppgår till 148 339 tkr vilket innebär
att budgeten ökat med 1 708 tkr sedan februari månad. Budgetökningen
beror på att nämnden fått kompensation för kapitalkostnader som
genererats av de investeringar som genomförts under 2017.
Nämndens driftutfall efter mars månad uppgår till 38 037 tkr vilket innebär
att 26 procent av budgeten är förbrukad. Det är en procentenhet över den
generella riktpunkten som uppgår till 25 procent, men ligger en
procentenhet under förra årets riktpunkt som då låg på 27 procent. Inga
avvikelser noteras och allt följer plan.

Beslutsunderlag
Månadsrapport mars 2018

Jämställdhetsbedömning
Ingen jämställdhetsbedömning anses nödvändig för det här ärendet.

Övervägande
Förvaltningen bedömer att inga anmärkningsvärda avvikelser kommer att
inträffa utifrån lagd budget. Samma bedömning görs för
investeringsbudgeten.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2017/0088

Redovisning av nämndens budgetpost för
mindre konstnärlig gestaltning 2017
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. att godkänna rapport gällande 2017 års genomförande av mindre
konstnärlig gestaltning inom Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Till budgetåret 2017 beslutade kommunfullmäktige om att utöka kulturoch fritidsnämndens investeringsram med en miljon kronor i syfte att
möjliggöra mindre konstnärlig gestaltning, med huvudsaklig inriktning på
Varbergs landsbygd.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2017-06-21, § 64, att 2017 års
investeringen skulle ske i två delar med en budget för projektet
ArtMadeThis Varberg på 900 tkr och 100 tkr för LandArt-projektet
(X)sites.

Jämställdhetsbedömning
Projektet ArtMadeThis hade ett tydligt syfte med att lyfta fram
konstnärskap av kvinnor som också uttalades i presentationen av
verksamheten som en inriktning för att stärka kvinnors konstnärskap inom
en konstinriktning som länge varit dominerad av mäns konstnärskap.
Lokalt anlitades en kvinnlig processledare och en kvinnlig assistent. Det var
också ett medvetet val då det innebar ett för projektet som helhet
jämställdhetsmedvetet genomförande.
Land art-projektet (X)sites hade intentionen att vara könsmässigt
balanserat i val av konstnärskap. För Varbergs del av projektet var det en
kvinnlig konstnär och tre manliga representerade på tre platser men i sin
helhet så var det en mer jämn fördelning.

Övervägande
Kultur- och fritidsnämnden anser att satsningen på projektet ArtMadeThis
var en väl genomförd satsning och att det gav effekt för intentionerna att
stärka och synliggöra konst och kultur i delar av kommunen som annars
inte har den uppmärksamheten och tillgången. Projektet Land art (X)sites
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blev tyvärr inte det som förväntades i sitt genomförande då det fallerade
vad gäller information och synlighet.
Eftersom konstverken i efterhand bedömdes vara temporära och därmed
inte kan finansieras genom investeringsmedel har kommunen tackat nej till
fortsatt deltagande i (X) sites.
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¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Kfn § 57

Dnr KFN 2018/0057

Fördelning av nämndens budgetpost för mindre
konstnärlig gestaltning 2018
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. att ur kultur- och fritidsnämndens budgetram för mindre konstnärlig
gestaltning 2018 anslå 500 tkr till Tvååker Centralpark och 500 tkr till
Veddige ungdomshäng.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

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 2018-02-28, § 27.
Projekt Tvååker Centralpark
En central mötesplats planeras i Tvååker under 2018 med torg, lekplats och
park. I anslutning till nuvarande busshållplats planeras en bytespunkt där
man enkelt kan byta mellan gång, cykel, buss och bil. Ett gång- och
cykelstråk på den gamla banvallen kommer att binda ihop Tvååkers
centrum med gång- och cykelvägen som går åt söder. I de inre delarna av
parken, en bit bort från vägarna, planeras en ny lekplats. I anslutning till
lekplatsen finns öppna gröna ytor och växtlighet. Det kommer också att
byggas en offentlig toalett. En medborgardialog är genomförd av hamn- och
gatuförvaltningen.
Den konstnärliga gestaltningen kan kopplas till platsens historia och
förstärka känslan av en mötesplats. Placering för gestaltningen tas fram i
samråd med projektet under våren 2018. Gestaltningen ska vara på plats
hösten 2018.
En utlysning, Open Call, där konstnärer bjuds in att anmäla sitt intresse för
att utföra en konstnärlig gestaltning till projektet görs i slutet av april.
Under maj väljer konstkonsulent och konstnärlig ledare (sakkunniga) ut
intressanta konstnärskap att presentera för det konstnärliga rådet. Det
konstnärliga rådet föreslår en konstnär vilket beslutas av kultur- och
fritidsnämnden i juni. Konstnären arbetar i nära dialog med
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landskapsarkitekter och gestaltningen presenteras för beslut i kultur- och
fritidsnämnden i augusti. Konstnär realiserar sedan sin konstnärliga
gestaltning i nära dialog med projektet under hösten 2018 och
gestaltningen kommer på plats senast december 2018.
Projekt Veddige ungdomshäng
I riktlinjer för lekplatser i Varbergs kommun beskrivs tätorts- och
stadsdelslekplatser som basen i kommunens lekmiljöer. Där nämns även
ungdomshäng som en viktig ingång för att uppmuntra ungdomar att ta sin
offentliga miljö i anspråk. Ungdomar har andra behov av aktiviteter och
platser som inte kan tillgodoses på lekplatserna. Särskilt på landsbygden är
det mycket begränsat med platser som riktar in sig på just ungdomar,
samtidigt som behovet att umgås är stort. Under 2018 kommer projektet
ungdomshäng att genomföras i Veddige. Ungdomarna på orten har via
ungdomsgården och dialogverksamhet med hamn- och gatuförvaltningen
fått möjlighet att själva påverka vad som ska finnas i ungdomshänget.
En utlysning, Open Call, där konstnärer bjuds in att anmäla sitt intresse för
att utföra en konstnärlig gestaltning till projektet görs i slutet av april.
Under maj väljer konstkonsulent och konstnärlig ledare (sakkunniga) ut
intressanta konstnärskap att presentera för det konstnärliga rådet. Det
konstnärliga rådet föreslår en konstnär, vilket beslutas av kultur- och
fritidsnämnden i juni. Konstnären arbetar i nära dialog med
landskapsarkitekt och ungdomar i Veddige och gestaltningen presenteras
för beslut i kultur- och fritidsnämnden i augusti. Konstnären realiserar
sedan sin konstnärliga gestaltning i nära dialog med projektet under hösten
2018 och gestaltningen kommer på plats senast december 2018.

Beslutsunderlag
Riktlinjer – ”Ram för mindre konstnärlig gestaltning”, kfn 2018-02-28, §
27.

Jämställdhetsbedömning
Gestaltningsuppdrag till konstnärer för offentlig miljö och i byggnader har
behandlats på olika sätt i ett historiskt perspektiv. I många fall har val av
konstnärskap skett utan det numera formellt riktiga förfarandet i och med
de riktlinjer som finns från 2014 med upphandling alternativt
direkthantering och sekretesshantering efter att intresseanmälningar har
utlysts för konstnärer. I flertal tidigare gestaltningar har direkt beställning
till en konstnär skett av beställare både genom kommunen eller andra
aktörer.
Historiskt sett så har männens konstnärskap varit mer uppmärksammade
och premierade i offentliga uppdrag och inte bara där utan även i
utställningssammanhang inom konstinstitutionerna. Kvinnor har haft
mycket större svårigheter att hävda sig i den konkurrensen. Mycket
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beroende på att män hade ett större förtroende att genomföra större verk i
offentliga miljöer. Särskilt då det ofta också var beställningsverk där en
manlig blick och manliga motiv var förekommande.
Det tidigast registrerade offentliga konstverket i den offentliga miljön i
Varberg var utfört av Bror Marklund från 1939. Den första kvinna som fick
gestaltningsuppdrag var Nanna Ullman-Johansson 1948. Sedan 1939 har
32 män erhållit uppdrag för offentlig gestaltning och endast nio kvinnor
fram till 2017. Sedan konstrådet bildades 2016 har tre kvinnor och tre män
fått uppdrag.
Det nu verksamma konstnärliga rådet har ett uppdrag att ta i beaktande en
spridning i teknik, material och kön vid urval av konstnär till
gestaltningsuppdragen. Därmed kan det förväntas att ett mer balanserat
urval av konstnärskap gällande kön kommer att ske då det idag finns en
klart större bredd av konstnärskap med konstnärlig kvalité där kvinnor som
män bör ha samma möjlighet att bli utvalda.

Övervägande
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att inom ramen för mindre
konstnärlig gestaltning under 2018, fördela medlen mellan Tvååker
Centralpark och Veddige ungdomshäng.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

Konstnärlig utsmyckning
Arboretum/äldreboende, information
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ingemar Arnesson, avdelningschef kultur, informerar nämnden om
uppdraget med konstnärlig utsmyckning av Arboretum. Man har nu valt att
gå vidare med två stycken konstnärer som ska lämna in förslag för
bedömning.
Byggnationen av äldreboendet är försenat och de utvalda konstnärerna får
tid på sig fram till 31 januari 2019.
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Dnr

Kulturutmärkelser 2018
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Varbergs kommuns kulturstipendium tilldelas i år
Christina Wide och Elisabet Willix
med en summa om vardera 15 000 kronor. Christina Wide och
Elisabeth Willix tilldelas stipendiet för sitt entusiastiska och engagerade
arbete med kyrkomusik och körsång, som under många år bidragit till
att sprida musikalisk lust och glädje bland barn, unga och vuxna i
Varbergs kommun.
2. Varbergs kommuns hedersplakett inom kulturområdet tilldelas i år
Hans-Erik Qvarnström
för sin långa och dedikerade gärning inom hembygdsrörelsen. HansErik Qvarnström har genom en rad olika uppdrag på lokal, regional och
nationell nivå bidragit till att öka intresset om såväl sin egen som
andras hembygd.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

Idrotts- och fritidsutmärkelser 2018
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Varbergs kommuns idrotts- och fritidsutmärkelser tilldelas i år
triathleten Sebastian Norberg
med en summa om 15 000 kronor. Sebastian Norberg tilldelas
stipendiet efter att med målmedvetenhet och enträgenhet nått stora
framgångar inom triathlon och visat att varken värme, vågor eller vind
kan stoppa honom.
2. Varbergs kommuns hedersplakett inom områdena idrott och fritid
tilldelas i år
Jessica och Patric Axheden
för sitt långvariga och hängivna arbete inom karateklubben Kokoro-Kai
Dojo. Jessica och Patric Axheden har under snart tre decennier drivit
och utvecklat föreningen samt fungerat som engagerade tränare till
förmån för hundratals barn och unga i Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 61

Sammanträdesprotokoll
2018-04-25

14

Dnr

Jämställdhetsbedömningar inom kultur- och
fritidsnämndens verksamhetsområde,
information
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Arbetsutskottet fick i uppdrag av nämnden, 2018-03-28, § 42, att se över
former för hur jämställdhetsbedömningar används i ärendehanteringen.
Frågan diskuterades av arbetsutskottet som konstaterade följande:
- Förvaltningen skall se över sina rutiner kring användandet av
jämställdhetsbedömningar, så att analysen sker tidigt i processen.
- Arbetsutskottet ska från och med maj månad lyfta
jämställdhetsbedömningen som en egen diskussion vid varje ärende som
behandlas.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

Delegeringsärenden
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. att lägga redovisning av delegeringsärenden till handlingarna
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Projektbidrag kulturarrangemang – avslag på ansökan om ”Hälsa på
kollo”.
2. Utvecklingsbidrag för världsarvet Grimeton, Stiftelsen Världsarvet
Grimeton – Beviljande av ansökan med 140 tkr för genomförandet
av Industriarvsdagen den 1 maj 2018.
3. Utvecklingsbidrag för världsarvet Grimeton, Varbergs folkdansare –
Beviljande av ansökan med 6 600 kronor för visningar av
världsarvet för en vänförening från Haderslev i Danmark.
4. Särskilt verksamhetsstöd, Varbergs Parasport – Beviljande av
ansökan med 25 tkr för kostnader i samband med Malmö Open 9–11
februari 2018.
5. Utvecklingsbidrag för världsarvet Grimeton, Grimetons
Hembygdsförening – Beviljande av ansökan med 34 800 kronor för
midsommarfirande vid världsarvet Grimeton.
6. Utvecklingsbidrag för Varbergs fästning, Hallands kulturhistoriska
museum – Beviljande av ansökan med 200 tkr för internationella
inslag i Medeltidsdagarna 2018.
7. Projektstöd, Grimetons Hembygdsförening – Beviljande av ansökan
med 13 tkr för att producera en ny uppdaterad broschyr för
besökande till Bexells stenar.
8. Idécentralen – Beviljande av ansökan med 6000 kronor till
ungdomar för fortsättningskurs i konst.
9. Idécentralen – Beviljande av ansökan med 10 tkr för att göra
kortfilm om psykisk ohälsa.
10. Idécentralen – Beviljande av ansökan med 5 000 kronor för att
genomföra arrangemanget ”Murder at Midpoint Manor”.

1.

Justerandes signatur

11. Idécentralen – Beviljande av ansökan med 25 tkr för att genomföra
festivalen PRIDE.
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Dnr

Rapporter
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. att lägga redovisning av rapporter till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. KF § 46/2018 (Dnr KS 2017/0558) – Överföring av budget och
verksamhet för mötesplatser för seniorer/äldre.
2. KF § 57/2018 (Dnr KS 2017/0318) – Svar på motion om fri entré under
vissa tider till kommunala badanläggningar för personer över 65 år som
är bosatta i kommunen.
3. Svn § 23/2018 (Dnr SVN 2018/0017) – Lokalanpassning simstadion.
4. KS § 65/2018 (Dnr KS 2016/0533) – Strategi mot våldsbejakande
extremism.
5. KS § 72/2018 (Dnr KS 2017/0738) – Ansökan om bidrag till
fiberinstallation i bygdegårdar.
6. KS § 59/2018 (Dnr KS 2018/0099) – Månadsrapport för Varbergs
kommun januari-februari 2018.
7. Migrationsverket – Två år med bosättningslagen – så här kommer
Migrationsverket att arbeta framöver.
8. SKL Cirkulär 18:17 – Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för
2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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