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Dnr

Avtalstrohet - uppföljning
Informationen godkänns och läggs till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Handläggare Per Eriksson redogör för förvaltningens arbete gällande
avtalstrohet.
Statistiken visar på att förvaltningen har blivit bättre på att upphandla
genom ramavtal.
Upphandlingsavdelningen är nöjda med resultatet. Inget att anmärka på.
Ordförande tackar för informationen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2019/0025

Tertialrapport 2019
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. godkänna förvaltningens förslag till tertialrapport för januari-april 2019
och översända den till kommunstyrelsen
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Enligt ”Styrmodell för Varbergs kommun – Vision, mål och ramstyrning”
framgår att tertial-, delår- och helårsuppföljningen utgör grunden för
kommunens uppföljning.
Rapporten innehåller resultat som uppnåtts inom de strategiska målen och
strategiska inriktningarna samt en verksamhetsbeskrivning. Rapporten
innehåller även en ekonomisk analys av drift- och investeringsutfall med
tillhörande prognos för helåret samt en uppföljning av nyckeltal och
avtalstrohet. Det finns även med en personaluppföljningsdel.

Beslutsunderlag
Tertialrapport 2019.

Övervägande
Det ekonomiska driftutfallet tyder inte på några anmärkningsvärda
avvikelser från budget för kultur- och fritidsnämnden som helhet.
Prognosen är därmed en budget i balans för helåret.
Fritidsavdelningen belyser dock att det finns en osäkerhet kring deras
budget då den rivna simhallen och evakueringen av verksamheten till
Veddige simhall framförallt påverkat enhetens intäkter.
Även kulturavdelningen ser osäkerheter i sin budget då flera oförutsedda
utgifter har inträffat under början av året. Det finns även vissa utmaningar
i personalbudgeten att hantera. En handlingsplan är därför initierad för att
komma tillrätta med kulturavdelningens budget. Det kommer därför vara
stort fokus på ekonomin under året, då osäkerheterna/utmaningarna
bedöms vara större än tidigare år.
För investeringsutfallet är prognosen ett överskott på cirka 7 200 tkr, vilket
bland annat beror på att större delen investeringskostnader för ny bokbuss
inträffar först 2020 samt att kostnader för flertal av den konstnärliga
gestaltningens byggprojekt inte kommer att upparbetas under 2019.
Justerandes signatur
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De beslutade målen följer plan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen
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Dnr KFN 2019/0008

Begäran om yttrande - motion om fler lokaler för
kulturella ändamål från Linnea Sandahl (MP)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. avstyrka motionen med hänvisning till att arbete med att
tillgängliggöra lokaler för kulturella ändamål redan pågår
2. förvaltningen uppdras att den pågående bidragsutredningen
kompletteras med översyn av bidrag och stöd till kulturföreningar
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet de Gröna genom Linnea Sandahl, har uttryckt i en motion att
Varbergs kommun bör möjliggöra en utveckling av utrymmen för kulturella
aktiviteter inom konst och musik. Det betonas särskilt för de medborgare
som är verksamma med sin kreativitet inom en mängd aktiviteter och
uttryck, men inte finner plats att verka och arbeta i anpassade lokaler som
repetitionslokaler och ateljéer som är tillgängliga och överkomliga i
kostnad.
Därför vill man att Varbergs kommun ska:
- Se över behovet av fler lokaler till kulturellt ändamål
- Ordna fler lokaler till kulturella ändamål och marknadsföra dem

Beslutsunderlag
KFN 2019/0008 (Motion och begäran om remissvar KS 2018/0477–3)

Jämställdhetsbedömning
Konst- och kulturskapande har en spridning i kön inom de flesta
kulturaktiviteter men könsfördelningen är ojämn.
Det är en övervikt av kvinnor/flickor i flertal utbildning inom kultursektorn
även om det sker insatser att jämna ut det, exempelvis inom kulturskolan.
Men från utbildning till utövande därefter har män/pojkar mer utrymme
och synlighet.
Det är fortfarande ett större antal män i vissa konstutövanden som får
uppdrag och i inköp, där de historiskt fått företräde. Det sker dock numera
en medveten ökning med kvinnor i utövande och uppdrag. Ett exempel är

Justerandes signatur
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inom fotokonsten där kvinnor har fått mer uppmärksamhet och vidgat
utövande och inköp inom den konstformen.
Det förekommer också åtgärder för att jämna ut en obalans i kön inom
musikområdet där numera exempelvis flickor får mer stöd i att bilda
musikgrupper och som enskilda artister. Likaså är det också fler
flickor/kvinnor som fått ett större utrymme i musikproduktion, som
kompositörer och i konsertarrangemang.
Men det är fortfarande långt ifrån balans med det övervägande antal män i
flertalet av dessa verksamheter. Ett utvecklat stöd och möjliga
produktionsplatser och nivåer inom en kommun som Varberg, kan verka
för mer utrymme och stimulans som genererar en mer balanserad
jämställdhet.

Övervägande
I Varbergs Kommun är främjandet av kulturell kreativitet bland invånarna
ett uttryckt mål. Därför bör det vara en strävan att tillgängliggöra lokaler
för kulturella ändamål.
Det finns dock bara en tydlig mötesplats och verkstad idag för aktiva
konstnärer som stöds med bidrag från Varbergs kommun och det är KKV:s
(Konstnärernas Kollektivverkstad Varberg) verksamhet i Hamnmagasinet.
Men det finns utbildning och ateljéformer för barn och unga inom både
kulturskolan och det estetiska programmet PS på Rosenfredsskolan. I
övrigt så har verksamma konstnärer, designers och hantverkare skapat sin
egen verksamhet inom egna lokaler och hem. Där finns dock ingen
kartläggning tillgänglig.
Därför är det motiverat att göra en analys av vilka det faktiska behovet är
hos konst- och hanverksaktörer inom Varbergs kommun. Likaså göra en
översyn var det kunde finnas utrymmen i lokaler eller i fastigheter som vore
lämpade för konstnärlig aktivitet och som mötesplats. Det har uttryckts i de
dialoger som tjänstepersoner har haft med konstnärer och kulturaktörer.
Det är också en av flera inriktningar som har definierats för att analyseras
och utvecklas i den handlingsplan som har utarbetats inom den regionalt
politiskt beslutade inriktningen för Halland som en attraktiv konstregion.
Det har inletts hösten 2018 och som fortsätter under 2019–2020 med bland
annat dialoger mellan konstnärer, tjänstepersoner och politiker inom
regionen. Här deltar aktivt de berörda parterna inom varje kommun.
Generellt behövs en förstärkning av stöd för det fria konst- och kulturlivet
genom satsningar som fokuserar på hållbara och långsiktiga förutsättningar
som möjliggör utveckling, produktion och vitalisering av kommunen med
konst och konstnärer som engagerar fler från civilsamhället och som
attraherar konstnärer även utanför Varberg och Halland. Även med effekt
att fler konstnärer och aktörer flyttar till kommunen då det kan ges sådana
möjligheter.
Justerandes signatur
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Det kan handla om fler utställningslokaler, ateljéer och projektstöd för
produktion men också för forskning. Något som bör beaktas och vara en
ingång i de stads- och landsbygdsutvecklingar som pågår och ska verka
framåt. En annan aspekt är samarbeten med Region Halland, Kulturrådet,
Kulturbryggan och Konstnärsnämnden. Att stödja de professionella
konstnärerna som bor och verkar i Varberg är viktigt men också kartlägga
vilka är professionella och vilka är semi-konstnärer.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen
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Dnr KFN 2019/0079

Ridled Halland
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. att avveckla ridled Halland genom Varbergs kommun
2. att uppdra åt förvaltningen att genomföra dialoger kring ridning i
naturen med berörda parter.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Ridleden genom Varbergs kommun mäter totalt 99 kilometer och var en del
av den drygt 65 mil långa ridled som sträckte sig genom Halland.
Sedan slutet av 2015 är ridleden inte underhållen och stora delar av
skyltningen av leden är mycket bristfällig. I maj 2017 lades ridleden genom
Halland ner officiellt av hushållningssällskapet i Halland och flera
kommuner har därefter lagt ned och plockat ner leden genom respektive
kommun.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande - Förutsättningar för ridsporten - inventering av ridleder
2015-08-11 KFN 2014/0053–25
Sammanträdesprotokoll 2015-09-23 Kfn § 123 Dnr KFN 2014/0053

Jämställdhetsbedömning
Ridsport är en starkt kvinnodominerande idrott och möjligheten att rida i
naturen är viktig i såväl rekreationssynpunkt för ryttare som för ridhästens
hälsa. En avveckling av ridleden skulle möjliggöra att ett större fokus läggs
på möjligheten till utveckling av säkra ridvägar nära befintliga stall.

Övervägande
Historik
Tanken på en ridled genom Halland har funnits sedan slutet av 1980-talet,
Länsstyrelsen i Halland uppdrog 1988 åt miljövårdsenheten att genomföra
en utredning kring en sådan ridled. Hösten 1996 sändes inventeringen med
förslag till ridled genom Halland för remiss till berörda kommuner och
Varbergs kommun ställde sig positiv till förslaget (KS § 106, dnr
96/000474).
Inför invigningen 2002-06-12 fattade kultur- och fritidsnämnden beslut om
att anslå 70 tkr ur nämndens konto för ”oförutsett” för att bekosta skyltar
och trycksaker till ridleden i Varbergs kommun. Klara i Varberg, var

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2019-05-29

9

involverade sedan start och fick uppdraget att sätta upp alla skyltar utmed
leden.
Arbetet med ridleden i Halland samordnades under planerings- och
genomförandefasen av en tjänst som finansierades via Arbetsförmedlingen
och Hallands Turist genom Länsstyrelsen. I det fortsatta arbetet vad gäller
kompletteringar, ändringar och förbättringar ansåg man att det behövdes
en fortsatt tjänst som ridledssamordnare. Arbetsförmedlingen i Svenljunga
betraktade detta som en prioriterad uppgift och gick in med 90 procent i
finansiering, Hallandskommunerna täckte upp resterande 10 procent vilket
motsvarade ca 10 tkr/kommun och år (KFN 2002/0187). Idag finns dock
ingen ridledssamordnare kvar.
Flera kommuner har därefter slutat att underhålla sina delar av ridleden,
däribland Kungsbacka och Halmstad.
I inventeringen som genomfördes samma år (KFN 2014/0053–25)
framkom att det var fritidsavdelningen tillsammans med den ideella
föreningen Klara i Varberg som ansvarade för driften av ridleden. Det
framkom även att Klara i Varberg skulle avvecklas till årsskiftet 2015–2016
och att kommunen därför var tvungen att utreda hur ansvarsfrågan och
arbetet med ridleden skulle se ut i framtiden, någon sådan utredning eller
ansvarsfördelning har inte gått att finna och från slutet av 2015 är ridleden
inte underhållen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur
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Dnr KFN 2018/0114

Taxor för hyror och avgifter 2019
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. att ge förvaltningen i uppdrag att inom bidragsutredningen även
inrymma en översyn över taxor och avgifter samt öppethållande vid de
kommunala anläggningarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
I samband med kultur- och fritidsnämndens beslut om ”Taxor för hyror och
avgifter 2019”, KFN § 105/2018, gav nämnden förvaltningen i uppdrag att
inför 2019 se över öppettiderna samt hur taxorna förhåller sig till varandra
på de olika idrottsanläggningarna.
Uppdraget skulle redovisats på nämndens sammanträde i maj 2019.

Beslutsunderlag
KFN § 105/2018.

Jämställdhetsbedömning
Stödet till föreningslivet kommer pojkar till störst del i nuvarande
bidragssystem eftersom det riktar sig främst till de idrotter som
utförs som lagsport. En bidragsutredning kommer att synliggöra
detta och ligga till grund för möjlig förändring så stödet blir mer
jämställt.

Övervägande
Det är viktigt att göra en total översyn och genomlysning av stödet till
föreningslivet både vad det gäller kontantbidrag, subventionerade taxor och
avgifter samt tillgänglighet till de kommunala anläggningarna. Därför är
det mest lämpligt att till det tidigare beslutade uppdraget till förvaltningen,
att genomföra en bidragsutredning, göra ett tillägg i uppdraget att så att det
kommer att omfatta helheten.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur
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Dnr KFN 2019/0076

Begäran om yttrande - avsiktsförklaring Tofta
GIF
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. tillstyrka förslaget enligt avsiktsförklaringen med tillägget att beakta
miljökonsekvenser.
2. samråd i ärendet sker mellan Tofta GIF och kultur- och fritidsnämnden
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Tofta GIF har inkommit med en skrivelse till kommunstyrelsens förvaltning
om att få möjlighet att arrendera del inom fastigheten Tofta 2:29, ca 9 500
kvm. Detta för att anlägga en konstgräsplan. På denna del är idag en
naturgräsfotbollsplan belägen, Lindvallens B-plan.
För att möjliggöra detta ansöker föreningen om ekonomiska medel från
bland annat riksidrottsförbundet. Förutsättningen för att bidrag ska
beviljas är att Tofta GIF har en säkrad markåtkomst i minst 10 år framåt i
form utav ett arrendekontrakt eller en avsiktsförklaring som upplåter ett
arrendekontrakt som löper på 10 år, med en förlängningstid om 5 år.

Beslutsunderlag
Avsiktsförklaring Tofta GIF Kommunstyrelsens förvaltning
Skiss över planens tänkta placering
Beslut KS au §136

Jämställdhetsbedömning
Jämställdhetsbedömning är ej aktuell i ärendet.

Övervägande
På Lindvallens anläggning är idag en förening verksam, Tofta GIF.
Anläggningen består av en fullstor A-fotbollsplan samt en B-fotbollsplan
med belysning. Vissa aspekter behöver klargöras och regleras om B-planen
ska arrenderas av föreningen och en konstgräsplan ska anläggas på dess
plats.
- Om planen anläggs enligt skiss kommer belysningsstolpar att behöva
flyttas och kablage kommer att behöva dras om. I nuläget ansvarar
Varbergs kommun för underhåll och service av belysningen på denna
plan. Ansvarsfrågan för belysning behöver omregleras vid en
byggnation av en föreningsägd konstgräsplan.
Justerandes signatur
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På de kommunalt ägda konstgräsplanerna kravställs på miljövänligt
konstgräs och granulat, dagvattenhantering med silar i brunnar,
invallning av plan för att minimera granulatets spridning i naturen samt
hårdgjord yta för snöupplägg vintertid så granulat kan återvinnas och
inte försvinna ut i naturen i samband med snösmältning. Det är viktigt
att samma krav gäller för en föreningsanlagd konstgräsplan.
Kraven på materialet för konstgräs ska motsvara det mest
miljövänliga/minst miljöbelastande vid tid för aktuell anläggning.
I det fall det krävs tillkommande maskinbyggnad för att förvara
utrustning till konstgräsplan bör ansvaret för byggnation och underhåll
ligga under föreningen.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen
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Dnr KFN 2019/0063

Samrådsyttrande över förslag till detaljplan för
Västerport, etapp 1
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. godkänna förvaltningens beslutsförslag som eget yttrande till
byggnadsnämnden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Planområdet utgör ca 9,3 hektar och är beläget i centrala Varberg, cirka 90
meter från både nuvarande järnvägsstation och det tillkommande
stationsområdet, samt cirka 280 meter från Varbergs torg.
Varberg planerar för att utveckla en ny attraktiv stadsdel som kopplar
samman den nuvarande staden med havet. Flytten av färjehamn och
industrihamn tillsammans med den nya järnvägslösningen innebär att ett
stort utrymme skapas för stadsutveckling i ett centralt läge.
Detaljplanen utgör första etappen i planeringen av den nya stadsdelen
(Västerport) och syftar till att ge möjlighet att uppföra nya kvarter för
bostäder samt hotell, handel, kontor med flera centrumfunktioner. I
detaljplanen ingår även befintliga kvarter mot Otto Torells gata där bland
annat Campus Varberg är inrymt samt ett hotell.
Bebyggelsen ska ges en karaktär och gestaltning som anknyter till den
gamla stadskärnan och ger en trivsam ”Varbergskänsla”. Detaljplanen
syftar till att ge förutsättningar för en attraktiv och levande stadsmiljö i ett
strandnära läge. Bebyggelsestrukturen har utformats i syfte att de offentliga
platserna blir attraktiva mötesplatser och vistelsezoner. Del av
hamnbassängen föreslås fyllas ut, en kajpromenad anordnas och centralt i
området föreslås ett allmänt torg. Genom området anordnas ett inre stråk
utformat som ett gångfartsområde. Stråket utformas som en lugn och
skyddad miljö och kommer att binda samman området med kommande
utbyggnadsetapper norr om planområdet.
Inget riksintresse för kulturmiljö är beläget inom planområdet. I
närområdet finns Varbergs innerstad med rutnätsstaden kring Varbergs
torg, fästningen och stadsdelen Platsarna, som samtliga omfattas av
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riksintresse för kulturmiljö. Gestaltningen av planområdet är viktig för
upplevelsen av den omgivande kulturmiljön.

Beslutsunderlag
Plan- och genomförandebeskrivning: Detaljplan för Västerport etapp 1.
Samrådshandling, 2019-03-28, Varbergs kommun.
Gestaltad livsmiljö: Gestaltningsprogram för Västerport kapitel A-C
(förhandskopia), 2019-03-28.

Jämställdhetsbedömning
Vid byggandet av en helt ny stadsdel är det givetvis är mycket betydelsefullt
att den utformas så att den blir tillgänglig och trygg för alla, oavsett ålder,
kön eller kultur. Detta nämns inte detaljplanen men i
gestaltningsprogrammet adresseras frågan i kapitlet Jämlik stad (C3). Här
behandlas bland annat frågan om belysning utförligt, och även
barnperspektivet finns med. När det gäller det senare refereras till den
barndialog som gjordes 2018 inom projektet Västerport. Det är viktigt att
kunskapen från den inte går förlorad i det fortsatta arbetet, inte minst med
tanke på att Barnkonventionen blir lag 2020. Med fördel kan en
barnkonsekvensanalys läggas till i detaljplanen för att säkra att barnens
intressen och rätt till delaktighet tas till vara i stadsbyggnadsprocessen.
Särskilt gäller detta avseende utformning av Inre stråket/Barnens
boulevard.

Övervägande
Detaljplanen känns överlag gedigen och väl underbyggd. Kultur- och
fritidsnämnden har tidigare betonat vikten av den nya stadsdelens
mötesplatser; både att de inte blir för få, och att det är betydelsefullt hur de
utformas. I detaljplanen för etapp 1 beskrivs både funktion och utformning
av torg och mötesplatser på ett bra sätt.
Hamntorgets funktion som yta för tillfälliga evenemang och stadsfester är
mycket passande. Här skulle man med fördel kunna planera för en liten fast
scen, för att ge möjlighet att enkelt och kostnadseffektivt kunna anordna
publika framträdanden. Utformningen bör vara flexibel, så den även kan
användas exempelvis som sittyta för flanörer som besöker hamnen.
Även Hoken och tanken med en publik byggnad där är tilltalande. Kulturoch fritidsförvaltningen vill vara en part vid utveckling av allaktivitetshuset
då vi har både kompetens och erfarenhet av frågorna. Som nämnden
tidigare påpekat passar en konstnärlig gestaltning in som blickpunkt här.
Kajstråket är en annan plats som också är lämplig för konstnärlig
gestaltning.
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I hållbarhetsprogrammet anges att varje projekt ska besluta om
finansiering av konstnärlig utsmyckning/gestaltning i enlighet med det
Konstprogram som upprättas för Västerport. Dock kan det också vara på
sin plats att i detaljplanen (eller annat styrande dokument) ange hur de
medlen ska användas övergripande. På så sätt skapas en helhet för den
konstnärliga gestaltningen, istället för många små insatser.
Mycket av det som gäller estetiska, konstnärliga och kulturhistoriska
värden finns dock inte med i detaljplanen. Det regleras istället i
gestaltningsprogrammet för Västerport och i (senare) enskilda avtal med
exploatörerna. I gestaltningsprogrammet finns också skrivningar om
konstnärlig gestaltning och hur bevarandet av olika detaljer i hamnen
bidrar till att stadens ”årsringar” blir tydliga. Det blir framöver viktigt att
säkra att gestaltningsprogrammets principer inte kan kringgås utan får
väga tungt vid fortsatt planering.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KFN 2019/0070

Begäran om yttrande - nya kvartersnamn och
nytt vägnamn Träslöv 30:1
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. tillstyrka föreliggande kvartersnamn och nytt gatunamn i Träslöv.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
På grund av ny detaljplan över Träslöv 30:1 med flera och Arboretum, etapp
2 krävs åtta nya kvartersnamn och ett nytt gatunamn.
Stadsbyggnadskontoret har tagit hjälp av Träslövs trädgård AB samt
Träslövs hembygdsförening för att ta fram förslag på nya namn.
På den vänstra sidan av Vallinsvägen har stadsbyggnadskontoret tagit fram
förslag på kvartersnamn som fortsätter med trädnamn.
Förslag på nya kvartersnamn är: Rosenapeln, Silverpilen, Glanslinden och
Rödeken.
På den högra sidan av Vallinsvägen har stadsbyggnadskontoret tagit fram
förslag på kvartersnamn som knyter an till kulturlandskapet i fråga om
lokala gårdsnamn och områden.
Förslag på nya kvartersnamn är: Högasgården, Vinbonsgården,
Midsommargården och Föreningsberget.
Förslag på nytt gatunamn är Midsommargatan.
Med anledning av detta vill stadsbyggnadskontoret få in synpunkter på
namnval från kultur- och fritidsnämnden.

Beslutsunderlag
Begäran om yttrande, Dnr SBK 2018–939.

Jämställdhetsbedömning
Jämställdhetsbedömning är inte nödvändig i ärendet.

Övervägande
Kultur- och fritidsnämnden har inget att invända mot namnförslag på nya
kvartersnamn och nytt gatunamn i Träslöv.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KFN 2019/0056

Yttrande över förslag till ortsutvecklingsstrategi
- Framtidens Gödestad
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. anta förvaltningens yttrande som sitt eget avseende förslag till
ortsutvecklingsstrategi – Framtidens Gödestad
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Ortsutvecklingsstrategin Framtidens Gödestad är ett planeringsunderlag
för kommunen i utvecklingen av Gödestad och en utvecklingsprocess för att
tillvarata lokala initiativ som bidrar till en positiv utveckling på orten och
därmed kommunen som helhet. Uppdraget att ta fram strategin gavs av
kommunstyrelsen 20 juni 2017.
Strategin är framtagen av en arbetsgrupp bestående av politiker,
tjänstemän och representanter från bygden. Under framtagandet har det
utöver möten med arbetsgruppen skett en byapromenad och ett stormöte
dit alla invånare i Gödestad bjudits in.
Strategin består av tre delar; en faktadel, en del som beskriver ortens
styrkor, utmaningar och förbättringsområden och sista delen som beskriver
en framtidsbild med föreslagna åtgärder. Under framtagandet av strategin
har avstämningar skett med den politiska styrgruppen, kommunstyrelsens
arbetsutskott och med referensgrupp med representanter från kommunens
samtliga förvaltningar.

Beslutsunderlag
Framtidens Gödestad- förslag till ortsutvecklingsstrategi 2019-02-28
Beslut om samrådsremiss - kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-12

Jämställdhetsbedömning
Det är angeläget att beakta jämställdhetsperspektivet vid planering och
utveckling av mindre orter i Varbergs kommun. Det är viktigt att ha
kunskap om hur offentlig miljö och tillgång till service påverkar kvinnor och
män för att skapa goda förutsättningar för båda kön att leva och vistas på
orten. Forskning visar exempelvis att kvinnor och flickor upplever mer
otrygghet utomhus än män och pojkar.
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Övervägande
Ur ett folkhälsoperspektiv tycks Gödestad som boendemiljö ha goda förutsättningar för ett gott liv för dess invånare. Processen med framtagande av
ortsstrategier ses som ett positivt sätt att arbeta med utvecklingsfrågor i
landsbygdsorterna, vilket också förstärker de demokratiska processerna.
Kultur- och fritidsnämnden vill poängtera vikten av att avsikterna i barnkonventionen lyfts fram i processen med ortsutvecklingsstrategier och i
detta specifika dokument. Särskilt gäller det barns rätt att uttrycka sin
mening och höras i de frågor som berör dem.
Vid anläggandet av nya mötesplatser i området bör möjligheten att uppföra
konstnärlig gestaltning övervägas.
Slutligen vill kultur- och fritidsnämnden lyfta behovet av att tydliggöra
rutiner kring projektsamordning vid genomförande av de åtgärder som ska
genomföras till följd av intentionerna i ortsutvecklingsstrategin. Finns inte
sådana rutiner är risken stor att arbetet blir ineffektivt. Den projektsamordningen bör ske centralt i kommunens organisation, förslagsvis inom
kommunstyrelsens förvaltning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Kommunstyrelsen,
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Dnr KFN 2019/0101

Utlysning av tävling bland medarbetarna på
kultur- och fritidsförvaltningen att inkomma
med tekniska utvecklingsförslag (digitalisering)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utlysa en tävling bland
medarbetarna att inkomma med tekniska utvecklingsförslag
(digitalisering).
Tävlingen är en engångsföreteelse och blir ett
startskott för förvaltningen att arbeta smart med digitala hjälpmedel.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Ordförande i kultur- och fritidsnämnden inkom 2019-04-030 med förslag
enligt följande:
Ett av de övergripande målen som politiken kommer att besluta om är att vi
ska vara en ”organisation som utmärks av utveckling och förnyelse”. Jag
tror att medarbetarna kan ha många goda idéer och skulle vilja samla in
dessa. Det kan vara litet som stort, det kan vara utveckling som underlättar
för vår organisation eller för kommuninvånarna, allt är av intresse.
Förslag kan lämnas inom den egna arbetsgruppen men även för andra
avdelningar inom vår förvaltning. Vi vet att vi är en växande kommun och
det kommer behövas i framtiden att vi arbetar på ett smart sätt. Det är inte
säkert att förslagen kan komma att användas inom snar framtid men det är
ändå av intresse för att veta vilka typer av digitala plattformar som vi kan
komma att behöva.
Som tack för hjälpen föreslås att den arbetsgrupp (max 10 personer) eller
person som det vinnande förslaget kommer från får 600 kronor/per person
till en teambildande/friskvårds-aktivitet (tex kvällsspa/idrottsarrangemansbiljetter eller liknande).
2: a och 3:e pris blir två biobiljetter.
Juryn föreslås vara kultur och Fritidsnämndens arbetsutskott i samråd med
respektive förslags avdelning/enhetschef.

Beslutsunderlag
Ordförandes förslag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

Kultur- och fritidsnämndens investeringar
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. godkänna informationen och lägga den till handlingarna
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Avdelningschef fritid, Mari Hagborg Lorentzon, informerar:
- Ny bad- och simanläggning följer plan och budget (avstämning på
nämndens sammanträde i juni)
- Omklädningsbyggnad Sjöaremossen följer plan och budget.
2. Avdelningschef kultur, Ingemar Arnesson, informerar:
- Biblioteket i Kungsäter följer plan och budget.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

Förvaltningen informerar
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. godkänna informationen och lägga den till handlingarna
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Avdelningschef fritid, Mari Hagborg Lorentzon, informerar:
- Rekrytering av livräddare till fästningsbadet är avslutat.
- Stort fokus på, Folksam Grand Prix 15 juli direktsändning på TV,
- UEFA EM 2020, ett för EM kommer att äga rum i höst
2. Avdelningschef kultur, Ingemar Arnesson, informerar:
- Seminarium om publikutveckling den 12 september på Varbergs
Teater 8.30-12
- Hissning och halning av flaggor på nationaldagen.
- 8 juni invigning av Tvååkers centralpark
3. Avdelningschef ungdom, Jari Kajanne, informerar:
- Stänger en del av ungdomsverksamhet under sommaren,
- Sommarkulturskola 25–27
- Tvååkers ungdomsgård städas ut inför öppning till hösten
4. Förvaltningschef Katarina Sundberg, informerar:
- Lokaloptimeringsprocess utifrån verksamhets- och
effektivitetsperspektiv, ett arbete som pågår i hela kommunen.
Resultatet blir underlag inför vad vi kan effektivisera och
digitalisera. Beslut på nämnden i december.
- Nya mål inför 2020, vad har vi för utmaningar och möjligheter
framöver. Tillitsbaserad styrning i stat och kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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