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 § 38 Dnr  
 
 

Friluftsaktiviteter för nämnd 

Arbetsutskottet beslutar 
 

1. godkänna informationen och lägga den till handlingarna. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  
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 § 39 Dnr KFN 2021/0002 
 
 

Namnsättning Mötesplats 2U 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta 

1. namnet Mötesplats Tvååker ska användas för verksamhet på 

Kyrkskolan. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 

Kyrkskolan i Tvååker byggs om till ett aktivitetshus som ska inrymma 
många olika verksamheter inom kultur- och fritidsnämndens 
ansvarsområde, dessutom ska föreningslivet ha möjlighet att nyttja 
lokalerna. För att tydliggöra att det är en mötesplats för många 
verksamheter föreslås att ett gemensamt namn blir Mötesplats Tvååker. 
Namnet används som adresshänvisning och ska inte tolkas som ett nytt 
varumärke eller en ny verksamhet. Själva fastigheten heter även fortsatt 
Kyrkskolan. De olika verksamheterna som kommer att bedrivas på 
mötesplatsen kommer att marknadsföras under sina respektive 
verksamhetsnamn (ex. Ungdomsgården 2U, Aktiv senior)  

Dialog gällande lämpligt namn på mötesplatsen har förts i de verksamheter 
som i ett första läge kommer att bedriva verksamhet i lokalen. De 
verksamheterna är FUNKA, Aktiv senior, ungdomsverksamheten samt 
kulturskolan. 

Namnet anses lämpligt då det är ett neutralt namn som mer pekar på en 
adress, en geografisk plats och att verksamheterna synliggörs med sina 
respektive namn. 

Beslutsunderlag 
1. Beslutsförslag 1 april 2021 

2. Kfnau §2 2021-01-14 

3. Kfnau §28 2021-03-10 

 

Övervägande 
Under 2020 har arbete inom verksamheterna skett i linje med den nya 

organisationen. Lokalutnyttjande och samnyttjande av lokaler har varit i 

fokus för att på bästa sätt bedriva verksamhet.  

 

I dialog mellan förvaltningskommunikatör och Stadsbyggnadskontoret 

(SBK) gavs beskedet att när det gäller namnbyte för del av en byggnad som i 

detta fall är det ett beslut som ej behöver beslutas i KS 
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¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Click here to enter text. 
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 § 40 Dnr KFN 2021/0018 
 
 

Svar på remiss - Begäran om yttrande gällande 
landsbygdsstrategi för Varbergs kommun 

Beslut 

 
Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta 

 

1. anta förvaltningens svar som sitt eget avseende landsbygdsstrategi 

för Varbergs kommun. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen fattade den 13 juni 2017 beslut om att ta fram en ny 

landsbygdsstrategi för att ersätta ”Utvecklingsstrategi med fokus på landsbygden”. 

Strategin kommer även utgöra underlag för framtagande av ett nytt regionalt 

serviceprogram.  

 

Strategin har pekat ut fem utvecklingsområden där kommunen tillsammans med 

andra aktörer över tid kan utveckla landsbygden. Strategin ger också förslag på 

insatser som kan göra detta möjligt.  

 

Ansvaret för att ta fram landsbygdsstrategin ligger hos kommunstyrelsen i 
verksamhetsdialog med övriga nämnder och bolag. Landsbygdsstrategin 
kommer att följas upp vid varje ny mandatperiod. Arbetet med att utveckla 
den kommunala verksamheten utifrån strategierna bedrivs kontinuerligt 
med ett framtidsperspektiv som siktar mot år 2030. 
 

Beslutsunderlag 
1. Landsbygdsstrategi, samrådshandling december 2020, reviderad 

20210112, Varbergs kommun. 

 

2. Remiss - Begäran om yttrande gällande landsbygdsstrategi för Varbergs 

kommun 

 

 

Övervägande 
Initiativet att ta fram en landsbygdsstrategi är lovvärt och välbehövligt. 

Även upplägget på innehållet med ett antal utmaningar, 

utvecklingsområden och förslag på insatser är bra. Strategin betonar på 

flera ställen att det behövs en ökad samordning mellan kommunens 

förvaltningar och bolag, för att landsbygden ska kunna utvecklas på bästa 

sätt, vilket kultur- och fritidsnämnden instämmer i.  

 

Dock har strategin som helhet en slagsida mot näringslivs- och 

samhällsplaneringsfrågorna. De områden som kultur-och fritidsnämnden 
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ansvarar för saknas till viss del i dokumentet. Nedan listas några exempel, 

uppdelade på de olika utvecklingsområdena: 

 

5.1. Skapa attraktiva livsmiljöer för fler 

I bilagan nämns att ”utveckling av mötesplatser, ungdomshäng, lekplatser 

och badplatser har stor betydelse för platsens attraktivitet”. Men eftersom 

insatserna som listas till stor del är inriktade på byggnation är det också 

viktigt att säkerställa tillgången och bevarandet av natur och kulturmiljö. 

Ett tillgängliggörande av natur och kulturmiljöer möjliggör rekreation och 

ett rikt fritids- och friluftsliv för invånarna. Det är önskvärt att strategin 

betonar att dessa möjligheter inte får gå förlorade i fortsatt utveckling. 

 

En annan viktig aspekt av attraktiva livsmiljöer är att kommunen skapar 

förutsättningar för idrott och verkar för kultur- och fritidsaktiviteter även 

på landsbygden.  

 

Kultur- och fritidsnämnden satsar årligen en miljon på konst på 

landsbygden, vilket också kunde förtydligas (även om det beskrivs kort i 

bilaga 7). Konstnärlig gestaltning kan vara en viktig faktor för att skapa 

identitet och gemenskap på en ort. 

 

5.2. Främja hållbar mobilitet 

Det är viktigt att säkra så kallade ”tvärresor”, dvs att landsbygdsinvånaren 

inte ska behöva ta sig till centralorten för att där byta färdmedel och åka 

vidare för att ta sig till besöksmål och anläggningar. Ett exempel är sträckan 

Veddige – Väröbacka för att ta sig till Sjöaremossen. Tvärförbindelser 

skulle också kunna fånga upp skolungdomars behov av att ta sig hem, utan 

att använda skolskjuts 

 

I bilaga 6 nämns att det finns stor efterfrågan från unga på bättre 

kollektivtrafik till fritid och rekreation. Det stämmer, och det är också ett 

faktum att brist på avgångar begränsar barnens möjligheter att delta i 

fritidsaktiviteter och det sociala livet. Som ett svar på detta ordnar Muve 

(Mobil ungdomsverksamhet) skjuts till olika aktiviteter, men det kan 

självklart inte svara upp till hela behovet.  

 

5.3. Välfungerande service och välfärd 

Hembygdsgårdar och bygdegårdar har en betydelsefull roll på landsbygden. 

Det är viktigt att säkerställa att det kommunala stödet till dem fortsätter 

och fördelas på ett jämlikt, väl underbyggt sätt. Det finns även en 

problematik vad gäller föreningsägda lokaler och anläggningar. Dessa är 

värdefulla för lokalsamhället och bidrar till att landsbygden får en mer 

jämlik service, men kan vara i stort behov av upprustning och ha tekniska 

utmaningar. 

 



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2021-04-12 7 
   

 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

En insats under rubriken lyder ”Service för ett aktivt friluftsliv” och innebär 

att utveckla dialogen mellan markägare, invånare, besökare och företagare 

för att åstadkomma ett hållbart och utvecklat friluftsliv. Här kan man med 

fördel även inkludera vissa idrottsföreningar inom exempelvis orientering, 

cykling och ridning som också utövas i samma miljöer. 

 

I Bilaga 7 under rubriken ”Rekreation, friluftsliv och mötesplatser” nämns 

exempelvis Åkulla som ett välbesökt område för friluftsliv och rekreation. 

Dock är det viktigt att även betona och verka för bostadsnära möjligheter 

till friluftsliv och rekreation i hela kommunen. 

 

5.5. Stödja lokalt engagemang och främja dialog 

Föreningslivet nämns som en viktig part under rubriken ”välfungerande 

service och välfärd” med tanke på att föreningar ofta bidrar till utbudet av 

aktiviteter på landsbygden. Men dialog med och stöd till föreningar är även 

en förutsättning för kommunens möjligheter att stärka det lokala 

engagemanget på landsbygden. Kanske finns det mer information om detta 

i bilaga 9, men den verkar saknas i dokumentet? 

 

Sammanfattningsvis är kultur- och fritidsnämnden gärna med i fortsatt 

dialog för att på så vis bättre integrera våra ansvarsområden som en 

naturlig del av landsbygdsstrategin. 

 

Övriga synpunkter 

3. Definitioner 

Det är värdefullt att strategin inleds med en tydlig definition av vad 

landsbygd är, för att säkra samsyn kring detta. Men ett mer obekant 

begrepp är ”samhällsföreningar”. Detta används tillsammans med 

begreppet byalag, vilket verkar peka på att det är olika saker. Kanske även 

detta kunde förtydligats under definitioner?  

 

Genomgående används även det något vaga ordet ”fritidsanläggningar”, 

som kan leda tankarna till förskole- och grundskoleförvaltningens 

fritidshem. För att undvika missförstånd kan med fördel ”idrotts- och 

fritidsanläggningar” användas. På samma sätt används ”fritid” och 

”fritidssysselsättning” på ett sätt som antas inkludera även idrott. Där kan 

det vara på sin plats att ha med båda begreppen, då de kan beteckna väldigt 

skilda aktiviteter. 

 
6. Roller, ansvar och fortsatt arbete 
Framtidsperspektivet för strategin sägs sikta mot år 2030, vilket bör 
förlängas till minst 2035. Befolkningsprognoser och utbyggnadsplan har 
perspektivet 2036.  
 
Bilaga 1. Koppling till styrdokument och beslut 
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De globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 har bäring på många av 

landsbygdsperspektiven. Därför är det anmärkningsvärt att strategin inte 

hänvisar till Agenda 2030, eller redogör för på vilket sätt hållbarhetsmålen 

är inarbetade. 

 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Click here to enter text. 
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 § 41 Dnr  
 
 

Helhetsgrepp om kulturmiljö - information 

Arbetsutskottet beslutar 
 

1. godkänna informationen och lägga den till handlingarna. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  
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 § 42 Dnr KFN 2021/0049 
 
 

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete på 
kultur- och fritidsförvaltningen 2021 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta  
 

1. godkänna rapporten SAMS 2020 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 2020 tagits fram där förslag på aktiviteter för att förbättra 

arbetsmiljön har identifierats. 

 

Beslutsunderlag 
1. Beslutsförslag 29 mars 2021 

2. Rapporten SAMS 2020 

 

Övervägande 
Förbättringsförslag som framkommit i det systematiska arbetsmiljöarbetet 

under 2019 och 2020 är följande: 

 

• Fortsättning tillitsbaserat ledarskap, tillitsbaserat medarbetarskap 

• Utbildning i tillbud och arbetsskaderapportering  

• Fortsätta arbetet med hälsa som fokus i syfte att förbättra eller 

bibehålla hälsa och i ett socialt perspektiv. 

• Nya motionsutmaningar 1-2 gånger/år   

• Fortsätta arbetet med korttidssjukfrånvaro och nära stöd av HR vid 

långtidssjukfrånvaro 

• Översyn av lönekriterierna  

• Slutlig uppföljning av omorganiseringen 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Click here to enter text. 
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 § 43 Dnr KFN 2020/0111 
 
 

Tilldelningsbeslut konstnärliga gestaltningar 
Konst på landsbygd - Kungsäter 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta  
 

1. tilldela gestaltningsuppdrag till konstnären Helena Marika Ekenger,  

2. tilldela gestaltningsuppdrag till konstnären Peter Johansson och  

3. tilldela gestaltningsuppdrag till Sara Nielsen Bonde gällande 

konstnärliga gestaltningar i Kungsäter.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund till mindre konstnärlig gestaltning 2021 
Kommunen har tagit fram en fördjupad översiktsplan för att se hur 
Kungsäter kan utvecklas på lång sikt. Den fördjupade översiktsplanen ska 
skapa förutsättningar för Kungsäter att utvecklas och stärkas som 
serviceort, möjliggöra en god livsmiljö och företagsmiljö såväl som att 
värna, tillgängliggöra och utveckla natur- och rekreationsområden. 
Översiktsplanen visar på behovet att stärka social och ekologisk hållbarhet 
bland annat genom att utveckla Kungsäters centrum; skapa fler 
mötesplatser samt natur- och rekreationsområden. Särskilt utpekat är 
grönområdet i anslutning till Rhododendronparken. Inom området och i 
dess närhet finns minnesmärken, grillplats, kyrkoruin och utsiktsplatser. 
Parken är öppen för allmänheten och besöks ofta av den närliggande 
skolan.  

 

Det konstnärliga gestaltningsuppdraget 

Det konstnärliga gestaltningsuppdraget är en del av Varbergs kommuns 
satsning på Konst på landsbygden, inom ramen för Mindre konstnärlig 
gestaltning. Med tre platsspecifika konstgestaltningar ska en mindre 
skulpturpark utformas i centrala Kungsäter, integrerad med ortens 
Rhododendronpark. Genom konstnärliga gestaltningar förväntas platsens 
identitet, kvalitet samt ekologiska- och sociala hållbarhet ytterligare 
stärkas.  
 
Tre konstnärer ska upphandlas för totalt tre mindre konstnärliga 
gestaltningar. Konstnärernas uppdrag är att utforma varsin permanent 
konstnärlig gestaltning som utgår från platsen. Materialen ska vara hållbara 
och beständiga, med hänsyn tagna till miljöaspekter. Med fördel kan 
återbruk eller restmaterial användas. I Kungsäter finns flera 
tillverkningsindustrier och research kan göras huruvida ett samarbete kan 
inledas.  
 
Urvalsprocess 
Val av konstnärer har tagits fram genom en process med annonserad 
utlysning. 84 konstnärer/konstnärsteam har inkommit med 
intresseanmälan, varav 42 kvinnor och 42 män. Förvaltningen har mottagit 
intresseanmälningarna elektroniskt via Tendsign. De öppnades vid samma 
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tidpunkt och utvärderades av en sakkunnig jury (se nedan) utifrån 
annonserade kriterier.  
 
Första urvalet gjordes av Bodil Hedberg, samordnare offentlig konst, som 
valde ut femton konstnärer. Konstnärerna valdes ut mot bakgrund av 
kriterierna i konstprogrammet. Andra urvalet gjordes av Johanna 
Holmström, utvecklare konst och Bodil Hedberg som valde ut sju 
konstnärer. Tredje urvalet gjordes av konstrådet (Cecilia Frederiksen, 
stadsträdgårdsmästare, Helena Kylin, fastighetsstrateg, Lina Persson, 
kulturgeograf, Maria Söderlund, stadsarkitekt, Bodil Hedberg, samordnare 
för offentlig konst), Malin Ringmann, bibliotekarie Kungsäters bibliotek, 
Mattias Gunnarsson, sakkunnig konstnär och Johanna Holmström, som 
valde ut tre konstnärer för skissuppdrag. För bedömning av inlämnat 
skissförslag medverkade samma jury (se ovan). 

 
Tidsplan 
2021 
14 jan - Skissuppstart i Kungsäter (platsbesök i Kungsäter med guidning av 
Byalaget). 
14 jan-8 mars – Konstnärernas skiss- och researchperiod. 
11 mars – Skissbedömning av juryn.  
22 april - Tilldelningsbeslut i kultur- och fritidsnämnden. 
Maj-sept - Konstnärligt gestaltningsarbete.  
Okt -  Slutbesiktning. 
 
Tidsplanen är preliminär. 
 
 

Beslutsunderlag 
1. Skissförslag Junker Karin av Helena Marika Ekenger. 

2. Skissförslag Kungsäter Madonnan av Peter Johansson. 

3. Skissförslag Det speglande berget av Sara Nielsen Bonde. 

 

Jämställdhetsbedömning  

Den sakkunniga juryn och konstrådet ska ta i beaktande en spridning i 
teknik, material och kön vid urval av konstnärer till gestaltningsuppdragen. 
Sedan 1939 har 36 män och 21 kvinnor tilldelats gestaltningsuppdrag i 

Varbergs kommun. Från år 2018 till och med mars 2021 har 

gestaltningsuppdragen gått till 4 män och 6 kvinnor.  
 

 

Övervägande 

Kultur- och fritidsförvaltningen anser att skissförslagen av konstnärerna 
Helena Marika Ekenger, Peter Johansson och Sara Nielsen Bonde har 
mycket goda förutsättningar att gestalta parken i Kungsäter.  
 
Juryns motivering till konstnären Helena Marika Ekengers 
skissförslag Junker Karin:  Skissförslaget utgår från en lokal historia 
som aktualiserar en samtida debatt. Uttrycket kontrasterar mellan det 
organiska och det rikt detaljerade. Det kommunicerar på flera plan, såväl 
taktilt som känslomässigt och tillför platsen nya berättelser. Konstnären 
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har noggrant undersökt olika material och dess påverkan på miljön, vilket 
har resulterat i såväl en kunskapsbank som val av hållbara material.  
 

Juryns motivering till konstnären Peter Johanssons skissförslag Kungsäter 

madonnan: Skissförslaget bär på flera berättelser som utgår från platsen, folktro 

och sägner. Det tar platsen tydligt i anspråk, med sin högt belägna placering, 

färgsättning och innehåll. Det kan ses som en hyllning till platsen och på samma 

gång är det en undersökning av konstens möjligheter och gränser. Materialen är 

valda framförallt för sin hållbarhet över tid. 

 

Juryns motivering till konstnären Sara Nielsen Bondes 
skissförslag Det speglande berget: Skissförslaget utgår från stenen, 
som byggnadsmaterial såväl som naturmaterial. Berget står här för en 
stabilitet, samtidigt som det är fragilt och sårbart. Konstverket speglar 
omgivningen och skapar ett möte med naturen och platsen genom att vända 
på perspektiven. Konstnären skapar ett beständigt avtryck i berget, väl 
integrerat i naturen och på samma gång ett kraftfullt uttryck. Det bygger på 
ett väl förankrat hållbarhetsperspektiv och består i huvudsak av återbruk 
och befintligt material. 
 
De tre skissförslagen har en väl förankrad budget samt plan för 
genomförande och skötsel. De kompletterar varandra väl vad gäller uttryck, 
metod och teknik.  
 

 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Click here to enter text. 
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 § 44 Dnr KFN 2021/0041 
 
 

Avsteg från bidragsbestämmelserna gällande 
stipendieutdelning 2021 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta 
 

1. ge förvaltningen i uppdrag att uppmärksamma utdelning av 

stipendier, hedersplaketter och priser under hösten 2021, i enlighet 

med rådande pandemirestriktioner.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 

Enligt de kommunala bidragsbestämmelserna för kultur- och 
fritidsverksamhet, antagna av kommunfullmäktige i Varberg 21-02-16 ska 
utdelning av idrotts-, fritids och kulturutmärkelser ske på nationaldagen 
den 6 juni. Under rådande pandemiläge är ett nationaldagsfirande inte 
möjligt.  
 
 

Beslutsunderlag 
Kommunala bidragsbestämmelser för kultur- och fritidsverksamhet 

 

Övervägande 

På grund av gällande restriktioner med anledning av smittspridning av 
covid 19, kommer inte sedvanligt nationaldagsfirande i Societetsparken att 
genomföras 2021. Detta är annars, enligt bidragsbestämmelserna, det 
tillfälle då kommunens stipendiater och pristagare tar emot sina 
utmärkelser. För att kunna uppmärksamma dessa föreslås istället ett avsteg 
från bidragsbestämmelserna och att därmed utdelning genomförs på annat 
evenemang under hösten 2021, under förutsättning att restriktionerna 
lättar. Utifall restriktioner kvarstår uppmärksammas stipendiater och 
pristagare istället i digitala kanaler. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Click here to enter text. 
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 § 45 Dnr KFN 2020/0082 
 
 

Flytt av nämndsammanträde - augusti 2021 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta 
 

1. flytta augusti månads nämndsammanträde från 31 augusti till 30 

augusti, klockan 14.00. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 

Den 24 september 2020 beslutade kultur- och fritidsnämnden om 
nämndens sammanträdestider för 2021. 
Då kultur- och fritidsnämndens sammanträde och kommunstyrelsens 
sammanträde krockar 31 augusti 2021 så finns behov av att byta datum för 
kultur- och fritidsnämndens sammanträde i augusti. 
 

Beslutsunderlag 
1. Beslutsförslag 1 april 2021. 

2. KFN § 119 20200924 – Sammanträdestider för kultur- och 

fritidsnämnden 2021. 

 

Övervägande 
Då behov finns av att flytta på kultur- och fritidsnämndens sammanträde i 

augusti så föreslås 30 augusti istället för 31 augusti. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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 § 46 Dnr  
 
 

Förvaltningen informerar 

Arbetsutskottet beslutar 
 

1. godkänna informationen och lägga den till handlingarna. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 
Förvaltningschef Katarina Sundberg informerar: 
 

1. att överlämning pågår mellan henne själv och tf. förvaltningschef 
Martin Josander 

2. att ett arbete pågår gällande budgetarbetet och bidragsutredningen. 
3. att förvaltningen jobbar vidare med digital utveckling och IT-

kompetens. 
 
Avdelningschef Mari Hagborg Lorentzon informerar: 
 

1. att man tittar på hur behandlingen av LOK-stödet för 2021 har 
påverkat föreningarna 

2. att viss corona-anpassad verksamhet har startats upp. 
 
Avdelningschef Mariella Sivertstrand informerar: 
 

1. att man tar emot bokade besök med begränsat antal besökare på 
galleri hamnmagasinet samt att man har öppet för besök i 
konsthallen på Komedianten 

2. Hur man arbetar med nationaldagsfirandet och mer specifikt 
flagghissandet 

3. Att man tittar på alternativa lösningar för parkmusiken 2021 med 
anledning av den rådande pandemin. 
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 § 47 Dnr  
 
 

Kultur- idrotts och fritidsutmärkelser 

Arbetsutskottet diskuterar inkomna nomineringar samt avser att fortsätta 
diskussionerna på ett extra insatt arbetsutskott 15 april 2021 innan beslut 
tas på nämnd 22 april 2021 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  
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