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 § 49 Dnr KFN 2020/0056 
 
 

Förlängning avsteg från bidragsregler 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta 
 

1. beviljade medel för verksamhetsstöd till arrangörsföreningar som 
betalats ut under 2020 och 2021, för verksamhet samma år, kan 
användas fram till och med 2022-07-31. Återstående medel som 
inte använts av föreningarna betalas tillbaka senast 2022-08-30. 
Redovisning skall tydligt visa vilka medel som är från vilka år 

2. projektstöd som beviljats under 2020 och 2021 kan användas fram 
till och med 2022-07-31. Återstående medel som inte använts 
betalas tillbaka senast 2022-08-30 

3. utvecklingsbidrag Kulturmiljö fördelas ut under 2021, men kan 
användas av bidragstagarna även under 2022. Redovisning skall 
ske enligt överenskommelse med Region Halland 

4. ansökan från studieförbunden för verksamhetsåret 2021 baseras på 
2019 års verksamhet. Fördelning görs enligt rutin med hjälp av 
Hallands bildningsförbund. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Beskrivning av ärendet 
Med anledning av det globala utbrottet av Covid-19 smitta har 
föreningslivet och ideella aktörer inom Varbergs kommun tvingats boka om 
och förändra stora delar av sin verksamhet. Detta innebär att många 
planerade aktiviteter inte går att genomföra, och inte heller gick att 
genomföra förra året, under de rådande omständigheterna.  
De av kultur- och fritidsnämnden beslutade bidragsreglerna gör att 
föreningar och andra aktörer ska genomföra verksamhet samma år de sökt 
för. Föregående års beslut om att förlänga perioden för såväl verksamhet 
och redovisning löper nu ut 30/6 2021 men restriktioner kring offentliga 
arrangemang och allmänna sammankomster förväntas ligga kvar en tid till. 
Stödet till studieförbunden påverkas i år då ansökan för nästkommande år 
görs med grund i föregående års verksamhet.  
 
Beslutsunderlag 

1. Beslutsförslag 2021-04-30 
2. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2020-04-16, § 45 
3. Kultur- och fritidsnämnden 2021-01-27, § 2 
4. Kommunala bidragsbestämmelser för kultur- och fritidsverksamhet 

2021 
 
 
Övervägande  
Utbrottet av Covid-19 har drabbat såväl ideella organisationer, 
studieförbund och företagare inom kultursektorn ekonomiskt. För att 
underlätta för dessa samt motverka att folkbildning, förenings- och 
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kulturutbudet minskar mer än nödvändigt, föreslår kultur- och 
fritidsförvaltningen att avsteg görs från gällande bidragsregler under 2021. 
Flertalet av de kulturarrangemang som blev beviljade och fick utbetalat 
projektbidrag 2020 har inte gått att genomföra. Pandemin och 
restriktionerna gällande sammankomster har satt käppar i hjulet. Det rör 
sig framförallt om projekt såsom festivaler och musikkonserter, men även 
mindre arrangemang som ämnar samla fler än åtta personer. 
Kulturenheten är i dialog med de personer och föreningar som ansvarar för 
de utbetalade bidragen och kan bekräfta att i de fall personer och 
föreningar blivit beviljade medel finns det i allra högsta grad en ambition 
att genomföra arrangemangen så snart restriktionerna och pandemiläget 
tillåter det. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Förslaget påverkar till viss del barn, då en del av föreningarna har 
verksamhet riktad specifikt till barn. Sedan publikbegränsning på högst åtta 
personer har dessa föreningar inte kunnat genomföra verksamhet för barn. 
Genom att godkänna förslaget kan verksamheten satsa mer på 
kulturverksamhet för barn när pandemins restriktioner tillåter.  
 
Jämställdhetsbedömning 
Beslutet påverkar alla föreningsmedlemmar och aktörer på samma sätt, 
oavsett kön eller könsidentitet. 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Click here to enter text. 
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 § 50 Dnr KFN 2021/0053 
 
 

Redovisning av uppföljning och insyn av 
verksamhet som utförs av privata utförare 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta 
 
1. godkänna förvaltningens redovisning av uppföljning och kontroll av 
verksamhet som utförs av privata utförare med komplettering av underlag 
innehållande ytterligare beskrivning av upphandlade verksamheter. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jenny Bolgert (S) yrkar att arbetsutskottet föreslå kultur- och 
fritidsnämnden besluta godkänna förvaltningens redovisning av 
uppföljning och kontroll av verksamhet som utförs av privata utförare med 
komplettering av underlag innehållande ytterligare beskrivning av 
upphandlade verksamheter. 
 

Beslutsgång 
Ordförande Lena Språng (C) frågar om arbetsutskottet kan besluta föreslå 
kultur- och fritidsnämnden enligt Jenny Bolgerts förslag och finner att så är 
fallet.  
 

Beskrivning av ärendet 
Riksdagen har beslutat om förändringar i kommunallagen som innebär att 
kommunfullmäktige för varje mandatperiod ska anta ett program med mål 
och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare. Detta gäller 
från och med 1 januari 2015. Syftet är att förbättra uppföljning och kontroll 
av privata utförare samt öka allmänhetens insyn i privata utförares 
verksamhet. 
 
Förändringarna i kommunallagen innebär att kommunen skall 
- Kontrollera och följa upp verksamhet som enligt lag drivs av privata 
utförare 
- Genom avtal tillförsäkra information som gör det möjligt för 
allmänheten att få insyn i verksamheten 
- Se till att kommunala företag ger allmänheten insyn i verksamhet som 
de lämnar till privata utförare 
- I fullmäktige besluta om ett program för varje mandatperiod med 
generella mål och riktlinjer när verksamheter drivs av privata utförare 
- Tillgodose en generell informationsskyldighet när enskilda personer 
kan välja mellan olika utförare 
 
Programmet omfattar verksamheter som tydligt riktar sig till och rör 
invånarna. Det kan handla om hela verksamheter som till exempel särskilda 
boenden för äldre. Det kan också handla om delar av en verksamhet som 
har stor betydelse för invånaren som till exempel måltidsverksamhet och 
städning i skolan. 
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All verksamhet som kommunen upphandlar inom alla 
verksamhetsområden omfattas av programmet, till exempel vård och 
omsorg, kultur och fritid, hälso- och sjukvård, gata och park, 
fastighetsförvaltning, kommunikation och infrastruktur. 
 
 
 
Beslutsunderlag 

1. Beslutsförslag 15 april 2021 
2. Kommunfullmäktige 16 februari 2016, § 30 

 
 

Övervägande 
Delar av förvaltningens verksamheter utförs av privata utförare. 
Badverksamheten i kommunens badanläggningar inklusive gymverksamhet 
i Pingvinen utgör den enskilt mest omfattande verksamheten som har 
upphandlats enligt LOU. Driften av Sjöaremossens isbana utförs delvis av 
privata utförare. Därutöver utför privata utförare i begränsad omfattning 
viss skötsel av ett fåtal idrottsanläggningar. Förvaltningen bedömer att även 
dessa uppdrag omfattas av Lagen om offentlig upphandling (LOU). De avtal 
som upprättats med privata utförare som motpart har utformats i samråd 
med upphandlingsavdelningen, på ett sätt som möjliggör uppföljning och 
utvärdering enligt Kommunallagen.   
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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 § 51 Dnr KFN 2021/0010 
 
 

Tertialrapport 2021 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta 

1. godkänna tertialrapporten för januari-april 2021 
2. godkänna förvaltningens handlingsplan i syfte att nå en ekonomi i 

balans. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Beskrivning av ärendet 
Enligt ”Styrmodell för Varbergs kommun” framgår att tertial-, delår- och 
helårsuppföljningen utgör grunden för kommunens uppföljning.  
 
Tertialrapporten innehåller en verksamhetsbeskrivning, ekonomisk analys 
av drift- och investeringsutfall med tillhörande prognos samt en 
uppföljning av nyckeltal. Det finns även med en personaluppföljningsdel. 
 
Beslutsunderlag 

1.  Beslutsförslag tertialrapport 2021 
2.  Tertialrapport 2021  
3.  Handlingsplan 2021 

 
 
Övervägande 
Pandemin fortsätter att påverka våra verksamheter där man ser en vikande 
efterfrågan för många av våra tjänster från både föreningar och allmänhet, 
men även från förskole- och grundskoleförvaltningen. Det leder i sin tur till 
stora intäktstapp vilket är huvudorsaken till att nämnden i dagsläget 
prognosticerar ett underskott på 1 480 tkr.  
För investeringsbudgeten är prognosen ett överskott på 250 tkr vilket beror 
på att inventarier till aktivitetsparken Skate kommer att köpas in under 
2022.  
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Click here to enter text. 
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 § 52 Dnr KFN 2021/0003 
 
 

Anpassning av Lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) 
2021 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta 
 

1. att de föreningar med barn- och ungdomsverksamhet eller 
pensionärsverksamhet som har redovisat ett ökat antal aktiviteter 
2020, i jämförelse med 2019, får 100 procent ekonomisk 
kompensation för det enligt kommunfullmäktiges beslutade 
bidragsregler 

2. den ökade kostnaden, för lokalt aktivitetsstöd barn- och 
ungdomsverksamhet om 241 788 kronor samt för lokalt 
aktivitetsstöd för pensionärsverksamhet om 7 553 kronor, tas ur 
kultur- och fritidsnämndens resultatreserv. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Beskrivning av ärendet 
Med anledning av det globala utbrottet av Covid-19 i mars 2020, tvingades 
föreningslivet inom Varbergs kommun boka om och förändra stora delar av 
sin verksamhet. Detta innebar att många planerade aktiviteter inte gick att 
genomföra under de rådande omständigheterna. Kultur- och 
fritidsnämndens arbetsutskott beslutade 16 april 2020, § 45, att 
redovisningen av lokalt aktivitetsstöd för våren 2020, skulle baseras på 
redovisningen från våren 2019. Kultur- och fritidsnämnden beslutade 27 
januari 2021, § 2, att redovisningen för hösten 2020 skulle baseras på 
redovisningen för hösten 2019. 
 
Efter ansökningstidens utgång (28 februari 2021) för aktiviteter hösten 
2020, har en sammanställning för vårens och höstens redovisade aktiviteter 
gjorts för de föreningar som har ökat i jämförelse med 2019. De flesta 
föreningar har redovisat ett minskat antal aktiviteter under 2020, men 
cirka 35 föreningar har ökat. Det gäller främst de föreningar som bedriver 
utomhusidrott. 
 
 
Beslutsunderlag 

1. Beslutsförslag 29 april 2021. 
2. Sammanställning över föreningar som har ökat i antal redovisade 

aktiviteter 2020 i jämförelse med 2019.  
3. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 16 april 2020, § 45 
4. Kultur- och fritidsnämnden 27 januari 2021, § 2 
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Övervägande 
Det anses positivt att ett antal föreningar har ökat i antal redovisade 
aktiviteter och kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att de bör 
kompenseras för det, trots tidigare beslut om att utbetala bidrag enligt 2019 
års bidragssummor. Många föreningars ekonomi har påverkats negativt 
under senaste året och en ekonomisk kompensation för ökat antal 
aktiviteter skulle stärka berörda föreningars ekonomi.  En 
undersökning/enkät angående idrottsföreningarnas ekonomiska situation 
under pandemin har genomförts under våren 2020. Resultatet visade att de 
föreningar som under 2020 hade begränsad eller ingen möjlighet att 
bedriva tävlingar eller mindre arrangemang och inte fått stöd från 
Riksidrottsförbundet har påverkats negativt ekonomiskt. Även en 
minskning av antal medlemmar har påverkat. 
 

Jämställdhetsbedömning 
En jämställdhetsbedömning anses inte nödvändig i det aktuella ärendet. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 53 Dnr KFN 2020/0139 
 
 

Svar på ansökan om ekonomiskt stöd för 
lokalhyra - Varbergs thaiboxningsklubb 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kultur - och fritidsnämnden besluta 
 

1. avslå ansökan om ekonomiskt stöd. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Beskrivning av ärendet 
Varbergs thaiboxningsklubb bedriver idag sin verksamhet i lokaler som är 
föremål för ändrad detaljplan inom några år. Detta innebär att föreningen 
kommer att behöva flytta sin verksamhet till andra lokaler. Exakt tidpunkt 
för när föreningens behov av nya lokaler uppstår är ännu inte klar. 
Föreningen påtalar även att de har ökat sin verksamhet och nuvarande 
lokaler räcker inte till för att föreningen ytterligare ska kunna öka sin 
verksamhet. Föreningen har påtalat sitt behov av större och mer 
ändamålsenliga lokaler och förvaltningen tillsammans med 
serviceförvaltningen försökt att hitta lokaler dock utan resultat så här långt. 
Önskemål från föreningen har framförts om att E-hallen vid Idrottshallen 
skulle ställas om till lokal för thaiboxningsklubben. 
Föreningen söker egen lokal hos privata hyresvärdar och hyreskostnad för 
en lokal som motsvarar föreningens behov uppgår till 42 000 kr/månad. 
Föreningen klarar inte att själva finansiera hela hyran utan ansöker om stöd 
om halva månadshyran dvs 21 000 kr/månaden 
 
Beslutsunderlag 

1. Beslutsförslag 1 maj 2021 
2. Skrivelser från Varbergs Thaiboxningsklubb 

 
Övervägande 
Thaiboxning tillsammans med flera andra idrotter tex skytte, skate, judo, 
boxning, dans m. fl. har lokalanspråk som inte täcks genom ordinarie 
idrottshallar. Detta innebär att andra lokallösningar behövs. Thaiboxningen 
bedriver sin verksamhet i lokaler som de kommer att behöva lämna inom 
några år. Arbete pågår inom Varbergs kommun för att hjälpa till att hitta 
lämplig lokal då föreningen ej längre kan vara kvar i nuvarande lokaler. 
Föreningens önskemål om att kunna bedriva verksamhet i E-hallen i 
centrala Varberg är inte möjlig då den för närvarande dagtid hyrs ut till 
skolans verksamhet. 

 
Jämställdhetsbedömning 
Jämställdhetsbedömning är inte aktuell i ärendet. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Click here to enter text. 
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 § 54 Dnr  
 
 

Särskild satsning på barn, ungdomar samt 
seniorer 2021 - information 
Arbetsutskottet beslutar 
 

1. godkänna informationen och lägga den till handlingarna. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  
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 § 55 Dnr KFN 2021/0029 
 
 

Svar på remiss - Utveckla tjänster Varberg direkt 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta 
1. anta förvaltningens svar som sitt eget avseende remiss Utveckla 

tjänster Varberg direkt.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Beskrivning av ärendet 
Servicenämndens arbetsutskott har gett Varberg direkt i uppdrag att ta fram förslag 
på nya uppdrag för verksamheten. Förslagen har skickats på remiss till samtliga 
nämnder.   
 
Personalen i Varberg direkt har genom sitt dagliga arbete möjligheten att se 
nya uppdrag som kan vara till stöd för förvaltningarna. Avstämning sker 
löpande för att ta tillvara och utveckla nya tjänster i dialog med den 
förvaltning som äger processen. Verksamhetens förslag innefattar förslag 
som berör Kultur- och fritidsförvaltningens arbetsområden. Medarbetare 
på Varberg Direkt föreslår att följande uppdrag helt kan flyttas över till 
Varberg Direkt:  
 
Biljettbokningssystem Tickster kan flyttas över helt från Stadsbiblioteket. 
 
All bokning av lokaler och anläggningar kan helt överföras från kultur- och 
fritidsförvaltningen, även föreningar och säsongsbokningar.  
 
 
Beslutsunderlag 

1. Beslutsförslag, 3 maj 2021 
2. Remiss – Utveckla tjänster, Varberg Direkt 
3. Utveckla tjänster, Varberg direkt 
4. Servicenämnden 28 januari 2021, § 5 

 
Övervägande 
Gällande remissförslag Biljettbokningssystem Tickster flyttas över helt från 
Stadsbiblioteket till Varberg direkt.  
Den stora merparten av arrangemang i Varberg som erbjuds via 
biljettsystemet Tickster genomförs på Kulturhuset Komedianten. 
Kulturhuset Komedianten har generösa öppettider och det säljs biljetter i 
samband med arrangemang på kvällar och helger. Biljettförsäljningen 
kräver kontanthantering och det tillhandahåller biblioteket. Administration 
kring biljettbokningssystemet sköts idag av medarbetare på 
Kulturavdelningen och är ett arbete som kräver god kunskap om både 
lokaler och verksamheten och dess mål. Det är även en viktig del i 
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avdelningens relationsskapande med kunden för att öka på kundnöjdhet 
samt uthyrningsgrad.  
Kultur- och fritidsförvaltningen för en dialog med Varberg Direkt kring att 
de ska kunna vara ombud för Tickster för att utöka servicen till 
medborgare. Det skulle innebära att medborgare kan vända sig till både 
Kulturhuset Komedianten och Varberg Direkt för att köpa biljetter. Även 
Turistbyrån i Varberg kommer vara ombud och därmed ha möjlighet att 
sälja biljetter.  
Den sammanlagda bedömningen blir att biljettbokningssystemet är ett 
ansvarsområde som behöver stanna inom Kultur- och fritidsförvaltningen.  
 
Gällande remissförslag All bokning av lokaler och anläggningar kan helt 
överföras från kultur- och fritidsförvaltningen, även föreningar och 
säsongsbokningar.  
Fritidsavdelningen samarbetar idag med Varberg direkt gällande 
vägledning och service för kunder att boka själva och hantering av 
kundkonton. Varberg direkt hanterar även brickor/ beställning av nycklar 
och fakturerar i Interbook GO. 
När det gäller annan bokning än ströbokning av anläggningar är det i 
nuläget inte möjligt att flytta det till Varberg Direkt. Politiska prioriteringar 
och dialoger i olika former med föreningar ligger till grund för dessa 
bokningar vilket gör att uppdraget behöver ligga kvar på kultur- och 
fritidsförvaltningen där verksamhetsuppdraget samt kompetensen finns för 
detta uppdrag. 
I dagsläget har Varberg Direkt inte hand om kultur- och 
biblioteksavdelningens lokalbokningar. En lyckad uthyrningsverksamhet 
bygger på nära relationer och god kännedom om kunderna och deras 
behov. Det är en viktig del i avdelningens relationsskapande med kunden 
för att öka på kundnöjdhet samt uthyrningsgrad. Bokningsansvarig behöver 
ha mycket god och ingående kunskap om kulturhusets lokaler och dess 
tekniska samt övrig utrustning. Ansvarig bör även samarbeta nära 
kulturhusets tekniker och dessa två roller ingår med fördel i samma 
arbetsgrupp.  
 
Den sammanlagda bedömningen blir att bokning av kulturlokaler bör ligga 
kvar inom Kultur- och biblioteksavdelningen samt att Fritidsavdelningen 
fortsätter påbörjat samarbete med Varberg Direkt men behåller övriga 
bokningar på avdelningen.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Click here to enter text. 
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 § 56 Dnr KFN 2020/0073 
 
 

Svar på remiss - Granskningsyttrande över 
förslag till detaljplan för del av Lindhov 1:22 
m.fl. etapp C6 Trönningenäs 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta  

1. tillstyrka förslaget till detaljplan för del av Lindhov 1:22 m.fl, etapp 
C6, Trönningenäs. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Beskrivning av ärendet 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra ca 50 radhus, parhus samt villor, och 
prövar möjligheten att bygga fler men mindre bostäder än vad som tidigare 
planlagts för i Trönningenäs. Föregående detaljplanering i området har 
inneburit ett stort antal bostäder av likartad karaktär, vilket medfört 
likriktning vad gäller såväl fysisk miljö som social blandning. Med detta 
planförslag ökar chansen för en mer varierad hushållssammansättning 
samt en större variation av byggnadstyper i området. 
 
Planområdet ligger i ett odlingslandskap där den omgivande bebyggelsen 
huvudsakligen utgörs av ett fåtal äldre gårdar. Väster om planområdet 
växer ett villaområde med ca 60 bostäder fram. 
 
En arkeologisk utredning har gjorts för planområdet (Kulturmiljö Halland, 
190520), då inga arkeologiska anläggningar påträffades eller påverkades. 
Med anledning av detta har Länsstyrelsen (190529) meddelat att inget 
hinder föreligger ur arkeologisk synpunkt för att planområdet tas i anspråk 
för avsett ändamål. 
 
Kulturmiljön påverkas såtillvida att den tidigare karaktären av 
jordbrukslandskap förändras och får ett nytt uttryck allteftersom 
Trönningenäs byggs ut med bostäder. 
 
 
Beslutsunderlag 
1. Plan- och genomförandebeskrivning: Detaljplan för del av Lindhov 1:22 
m.fl., etapp C6. Samrådshandling, 2020-04-29, Varbergs kommun. 
https://varberg.se/download/18.2de657ac17917d3ebcadc268/1620289851
843/SBK-2017-350_Planbeskrivning.pdf (länk) 
 
2. Samrådsredogörelse: Detaljplan för del av Lindhov 1:22 m.fl., etapp C6, 
2021-04-29, Varbergs kommun. 
 

Jämställdhetsbedömning 

https://varberg.se/download/18.2de657ac17917d3ebcadc268/1620289851843/SBK-2017-350_Planbeskrivning.pdf
https://varberg.se/download/18.2de657ac17917d3ebcadc268/1620289851843/SBK-2017-350_Planbeskrivning.pdf
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Ingen jämställdhetsbedömning anses nödvändig för ärendet. 
 
Övervägande 
Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att föreslagen detaljplan inte 
påverkar förvaltningens verksamheter och att det inte heller från 
kulturhistorisk synvinkel finns något att invända mot planförslaget. 
Förvaltningen överlämnar därför ärendet utan några synpunkter. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Click here to enter text. 
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 § 57 Dnr  
 
 

Kultur- och fritidsnämndens investeringar 
Arbetsutskottet beslutar 
 

1. godkänna informationen och lägga den till handlingarna 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  
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 § 58 Dnr  
 
 

Förvaltningen informerar 
Arbetsutskottet beslutar 
 

1. godkänna informationen och lägga den till handlingarna. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Tf. förvaltningschef Martin Josander informerar: 
 

1. att han tillträder tjänsten som tf. förvaltningschef officiellt från 16 
maj 2021. 

2. Att nuvarande direktiv gällande att arbeta hemifrån gäller augusti 
månad ut. 

 
Avdelningschef Mari Hagborg Lorentzon informerar: 
 

1. Om bevattningssystemet på Lindvallen och att det nu är igång. 
2. Att förvaltningen har blivit beviljade ett bidrag på 400.000 kr 

för upprustning av Hallandsleden. 
3. Att tillsyn har bedrivits av Länsstyrelsen på Veddige simhall 

(Medley AB) utifrån den tillfälliga covid-19-lagen och 
förordningen. Länsstyrelsen hade inga anmärkningar. 

4. Om invigningen av Pingvinen och hur man anpassar den utefter 
rådande omständigheter. 

5. att det inom förvaltningen finns en beredskap om regeringen 
öppnar upp för ökat publiktak vid evenemang 

 
Avdelningschef Mariella Sivertstrand informerar: 
 

1. att annons för ny bibliotekschef nu ligger ute. 
2. att nämnden kommer få ta del av en gestaltningsbeskrivning av 

bokbussen på kommande nämndsammanträde. 
3. hur förvaltningen kommer hantera flagghissningen på 

nationaldagen. 
4. att projektet Skapande skola har beviljats 1,3 miljoner av statens 

kulturråd. Projektet är en del av det gemensamma arbetet mellan 
kultur- och fritidsförvaltningen och förskole- och 
grundskoleförvaltningen inom ramen för kulturplan för barn och 
unga. 

5. om mötet med Derome trä och nostalgi museum tillsammans med 
museichefen och representanter från regionen. Fokus för mötet var 
att informera de olika stödfonder som går att söka, både hos 
kommunen och andra aktörer. 

6. om förvaltningens involvering i den konstnärlig gestaltning vid de 
nya förskolorna i kommunen. Samt kultur- och fritids involvering vid 
invigning av nya förskolorna ex Klapperstenens förskola, Stenens 
förskola samt Bua-förskola. 

7. hur arbetet fortskrider gällande Komediantens café. 
8. om arbetet med bidragsutredningen och de kommande stegen. 
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