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Dnr KFN 2015/0106

Attestdelegation med tillämpningsanvisningar
Beslut
Kultur-och fritidsnämnden beslutar
1. anta förslag till attestordning 2019 för kultur- och fritidsnämnden
2. anta kommunstyrelsens dokument ”Tillämpningsanvisning – Varbergs
kommuns Attestreglemente” som sitt eget.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
År 2014 genomfördes en större revidering av Varbergs kommuns
attestreglemente och tillämpningsanvisningar. Revideringen föranleddes av
kommunens revisorers (KPMG) granskning av attestflöden.
I revisionsrapporten rekommenderades bland annat att varje nämnd
årligen bör anta ett en skriftlig attestordning med beloppsgränser samt
delegationsordning.
Kultur- och fritidsnämnden beslöt den 17 juni 2015 (KFN § 89) att anta
förslag till attestordning samt anta kommunstyrelsens dokument
”Tillämpningsanvisningar – Varbergs kommuns attestreglemente” som sitt
eget. Den 16 december 2015 (KFN § 154), den 14 december 2016 (KFN §
129) samt den 13 december 2017 (KFN § 134) genomfördes mindre
revideringar av attestordningen.

Beslutsunderlag
Attestordning kultur- och fritidsnämnden.
Tillämpningsanvisningar antagna i kommunstyrelsen.

Jämställdhetsbedömning
Jämställdhetsbedömning är inte relevant i ärendet.

Övervägande
I 2019 års attestreglemente har följande förändringar skett:
- enhetschefer för allmänkultur och aktiv senior tillagd i attestordningen
samt förtydligande av delegationsordningen.
- attestnivåer för beställningar utom ramavtal anges i kronor istället för
prisbelopp
I revisionsrapporten från KPMG framkom även att varje nämnd årligen bör
se över och anta tillämpningsanvisningar. I centrala
tillämpningsanvisningar framgår det att varje nämnd kan utarbeta egna
tillämpningsanvisningar och besluta om undantag från de centrala kraven
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om kompletterande kontroller istället sätts in. Nämnden anser dock inte att
några andra kontroller, utöver de som framgår i centrala
tillämpningsanvisningar och i den av nämnd antagna internkontrollplanen,
behöver genomföras. Därmed föreslår nämnden att de
tillämpningsanvisningar som antogs av kommunstyrelsen även ska gälla för
kultur- och fritidsnämnden 2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 2

Sammanträdesprotokoll
2019-01-30

4

Dnr KFN 2017/0037

Fördelning av ram för mindre
verksamhetsinvesteringar 2019
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. att ur nämndens ram för mindre verksamhetsinvesteringar fördela
2 000 tkr enligt följande:
- WIFI för Påskbergsvallen (500 tkr)
- Traktor (775 tkr)
- Multiskrivare/kopiator till kulturavdelningen (180 tkr)
- Belysningssystem konsthallen/ljusmixerbord Lilla Teatern (215 tkr)
- Skrivare/kopiator till ungdomsavdelningen (130 tkr)
- Utrustad musiklokal med möjlighet till inspelning, Mittpunkten (100
tkr)
- Musik- och filmutrustning, Centralen (100 tkr).
2. uppdra åt förvaltningen att utreda om leasing av traktor, under
förutsättning att internt regelverk tillåter leasing, vilket annars
förordas.
3. om leasing inte är möjligt göra avsteg i framtagna riktlinjer avseende
ram för mindre verksamhetsinvesteringar, om att inköpen max får
uppgå till 500 tkr, för att möjliggöra ett inköp av traktor 775 tkr.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har årligen en löpande ram för mindre
verksamhetsinvesteringar på 2 000 tkr. Dessa ska användas till mindre
investeringar upp till 500 tkr inom nämndens ansvarsområde.
Kultur- och fritidsnämndens ram för mindre verksamhetsinvesteringar
uppgår årligen till 2 000 tkr. Enligt nämndens beslutade riktlinjer ska dessa
pengar användas till investeringar som uppgår till minst 100 tkr och högst
500 tkr. Samtliga avdelningar har arbetat fram sina behov/önskemål och
gjort en prioritetsordning inför 2019. Totalt uppgick behoven till 2 832 tkr.
Förvaltningen har därefter prioriterat områden med störst behov.
Totalt uppgår investeringsförslaget till 2 000 tkr.

Beslutsunderlag
Bruttolista (önskemål/behov) ram för mindre verksamhetsinvesteringar
Riktlinjer ram för mindre verksamhetsinvesteringar
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Jämställdhetsbedömning
Förvaltningens bedömning är att fördelningsförslaget för investeringar till
något större del kommer män till fördel då fotbollen vid Påskbergsvallen
fortfarande domineras av pojkar och män. Mittpunkten och Centralen har
numera en jämställd besöksfrekvens. Övriga poster bedöms vara
könsneutrala.

Övervägande
Förvaltningens bedömning är att investeringarna och fördelningen är
rimlig med tanke på de behov som skrivits fram.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2018/0033

Slutredovisning internkontroll 2018
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. godkänna upprättad redovisning av internkontroll för 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har enligt kommunallagen ansvaret för den
interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Syftet med internkontroll
är att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med mål och riktlinjer,
att de offentliga resurserna hanteras på ett effektivt och ändamålsenligt sätt
samt att nämnden har möjlighet att utöva kontroll över sitt ansvarsområde.
Genom att systematiskt arbeta med internkontroll identifieras förbättringsoch utvecklingsområden samtidigt som återkoppling sker till
verksamheterna.
Den årliga internkontrollplanen baseras på en riskanalys. Nämnden
beslutar utifrån analysen om ett antal kontrollpunkter för innevarande år.
Återrapportering om hur kontrollpunkterna hanterats ska ske efter beslut
av nämnden. I enlighet med den av fullmäktige antagna strategin för
internkontroll ska nämnden också senast under mars månad innevarande
år lämna in en internkontrollplan. Resultatet av uppföljningen ska lämnas
till kommunstyrelsen senast den31 mars påföljande år.

Beslutsunderlag
Slutredovisning Internkontroll 2018.
Internkontrollplan 2018.
Riskanalys 2018.

Jämställdhetsbedömning
Jämställdhetsbedömning är inte relevant i ärendet.

Övervägande
Det kan konstateras att processerna kring att utföra kontrollmoment i
samband med internkontrollen och samtidigt få till förändringar och
förbättringar i verksamheten tar tid. Framförallt om ett hållbart och
långsiktigt resultat ska eftersträvas. I årets slutredovisning kan det
konstateras att tre av fyra kontrollpunkter är påbörjade men inte färdiga på
grund av att mer arbete behöver läggas på förändrings- och
förbättringsprocessen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2019/0003

Riskanalys 2019
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. godkänna framtagen riskanalys
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har enligt kommunallagen ansvaret för den
interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Syftet med intern kontroll
är att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med mål och riktlinjer,
att de offentliga resurserna hanteras på ett effektivt och ändamålsenligt sätt
samt att nämnden har möjlighet att utöva kontroll över sitt ansvarsområde.
Genom att systematiskt arbeta med internkontroll identifieras förbättringsoch utvecklingsområden samtidigt som återkoppling sker till
verksamheterna.
Nämnden beslutar i februari om kontrollpunkter baserat på förvaltningens
riskanalys. I mars antas internkontrollplanen. Av planen framgår vilken
process/rutin det är som ska kontrolleras, beskrivning av kontrollmoment,
vem som är kontrollansvarig, vilken metod som används, samt när och hur
återrapportering sker.
Föregående år beslutade nämnden att granska följande områden:
-

Delegation
Rutiner för hot- och våld i verksamheten
Varberg direkt
Digital arbetsmiljö

Beslutsunderlag
Riskanalys 2019.

Jämställdhetsbedömning
Jämställdhetsbedömning är inte relevant i ärendet.

Övervägande
Förvaltningen har genomfört en riskkartläggning över ett antal områden
som bedömts vara relevanta att granska i den interna kontrollen. Varje
riskområde har bedömts utifrån kriterierna sannolikhet och konsekvens.
Därefter har de graderats och placerats på en riskkarta vilket ger en
indikation på riskens sannolikhet och effekt om risken inträffar.
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Dnr KFN 2018/0209

Delegeringsförteckning 2019
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. anta förslag till revidering av delegeringsförteckning 2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Delegeringsförteckningen är upprättad med syfte att förenkla hanteringen
av vissa beslut som ligger på nämndens ansvar. Beslut som fattas på
delegation ska återrapporteras till nämnden månaden efter att beslut
fattats.

Beslutsunderlag
Delegeringsförteckning 2019.

Jämställdhetsbedömning
Jämställdhetsbedömning är inte relevant i ärendet.

Övervägande
Prisbasbeloppet har för 2019 räknas upp till 46 500 kr.
Gränsvärdet för direktupphandling 2019 räknas upp till 586 907 kr.
I enlighet med den nya Kommunallagen (2017:725) trädde i kraft 2017- 0622 har vissa kapitel, paragrafer och texter redigerats i
delegeringsförteckningen.
För övrigt är layouten på delegeringsförteckningen förbättrad i syfte att
förenkla och tydliggöra förteckningen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 6

Sammanträdesprotokoll
2019-01-30

9

Dnr KFN 2018/0151

Art Inside Out - Varberg 2019
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. anslå om 200 000 kronor ur nämndens resultatreserv för att producera
ett residens inom verksamheten Art Inside Out i Varberg.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2018-10-24 (KFN 2018-0151-1)
inriktningen med temat egenomsorg och hälsa för ett residens inom
verksamheten Art Inside Out inom Kultur i Halland/Region Halland.
Residenset syftar till en konstnärlig aktivering av arvet efter kurorten med
kulturarvsmiljöer, platser och platsers berättelser, artefakter och
arkivmaterial. Residenset möjliggör reflektion kring det förflutna och nuet
men också kring vår historieskrivning. Hur har synen på hälsa och
välbefinnande utvecklats från den tiden då kurorten Varberg etablerades?
Residens
Kulturskapare bjuds in att under en period verka i Varberg för att inspireras
av platsen i sitt konstnärliga arbete. De erbjuds stöd genom processledare,
projektledare, teknisk infrastruktur, boende och arbetslokaler. Residenset
bjuder in konstnärer från olika konstnärliga praktiker och som engageras
genom en utlysning och en urvalsprocess.
Ett så kallat open call (annonsering) har utlysts nationellt och
internationellt för att nå ut brett till professionella konstnärer. En jury
skapas sedan för urvalsprocessen med representanter från Art Inside Out,
Varbergs kommun och externt konstprofessionella med uppdraget att
noggrant överväga konstnärskap utifrån uppdraget och formulerade
kriterier. Totalt engageras tre konstnärer utifrån inkomna ansökningar
vilka ges möjligheten att arbeta självständigt eller tillsammans.
Residensperioden är totalt tre månader lång och avslutas med offentlig
presentation av de konstnärliga processerna i Varbergs kommun men även
på andra platser. Vissa presentationer av residenset och dess processer sker
också under residensperioden. Öppna föreläsningar för nyfikna är också
inplanerat såväl som ett särskilt program gentemot lokala konstnärer för
spridning och nätverkande.
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Organisation
En erfaren processledare anlitas och följer hela residenset som stöd och
kreativt bollplank för konstnärerna. En lokal projektledare anlitas för
verkställande av planering. Konstnärlig ledare, Varbergs kommun och
verksamhetsledare, Art Inside Out utformar riktlinjer inom residenset såväl
som följer upp och kvalitetssäkrar.
Tidsplan
Residenset genomförs under våren 2019, med följande tidsplan:
•
•
•
•
•

2018
November Open call (utlysning)
2019
Januari Konstnärer får besked
April
Research (v.15,16,17)
Maj-Juni Produktion (v.20, 21 ,22 ,23)
Augusti Presentation (v.35)

Beslutsunderlag
KFN 2018/0151 – 1.
KFN 2015/0146 – 3.

Jämställdhetsanalys
Beaktning kommer att göras vad gäller kön, ålder och etnicitet såväl som en
mångfald av uttryck och konstgenrer. Medvetenheten är stor kring detta i
syfte att balansera representationsfrågan. Juryns uppdrag utgår från
formulerade kriterier och inte till kön. Övriga rekryteringar såsom
projektledare och processledare, eftersträvar också denna
jämställdhetspolicy.

Övervägande
Kultur- och fritidsnämnden anser att det finns en hög konstnärlig
utvecklingspotential genom att delta i Art Inside Out och dess inriktning på
tvärkulturellt utbyte och stimulera produktionsmöjligheter inom olika
konstgenrer. Det ligger i linje med den regionala överenskommelsen att
vidga betydelsen av regionen som en attraktiv konstregion. Arbetet med
kulturresidens kan generera effekter på det lokala kulturlivet och i
kommunerna till exempel skola, besöksnäring och inflyttning. Med
utgångspunkt i kurorten Varberg, utforskas temat egenomsorg och hälsa, i
syfte att bidra med nya perspektiv till lokal historieskrivning såväl som att
stimulera konstnärligt utvecklingsarbete.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2019/0001

Mindre konstnärlig gestaltning Grimeton 2019
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. anslå en miljon kronor inom ramen för mindre konstnärlig gestaltning,
för att uppföra ett konstnärligt verk på Världsarvet Grimeton under 2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

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.
Världsarvet Grimeton
I juli 2004 utsågs Grimeton Radiostation till världsarv av FN-organet
UNESCO, som ansåg att radiostationen uppfyllde några av de kriterier som
kallas för Outstanding Universal Values. Det innebär att radiostationen
tillhör alla världens människor och är en del av vårt gemensamma arv och
att det i Varbergs kommun finns ett unikt teknik- och kulturarv som inte
liknar något annat i världen.
Syftet med det publika Världsarvet Grimeton är att skapa intresse och
kunskap om radiostationen och platsen så att den bevaras för framtida
generationer. För att uppnå detta behöver fler ta del av världsarvet med
dess unika och oersättliga värden. Radiostationen och dess teknik kan vara
svår att ta till sig, men genom edutainment och andra kulturformer har
Stiftelsen Världsarvet Grimeton sett hur intresse kring något komplicerat
kan bli begripligt och intressant.
I Grimetons förvaltningsplan är ett övergripande mål att fler besökare ska
nås, bland annat genom ett brett utbud av kulturaktiviteter som förstärker
platsen och dess värden. 2018 antog världsarvet en utvecklingsplan vilken
beskriver radiostationens utveckling från att vara ett relativt okänt
kulturobjekt till att bli en välkänd kulturdestination. Planen bygger på att
bevara, berika och utveckla kulturarvet som en tillgång i en hållbar
samhällsutveckling. Ett av de utpekade utvecklingsområdena är Arena för
kultur och möten. För att uppnå utvecklingen till en kulturdestination med
internationell uppmärksamhet är den konstnärliga gestaltningen lika viktig
som innehållet i de upplevelser som förmedlas i tekniskt hänseende. Genom
att låta en konstnär tolka platsen och Världsarvet Grimeton är
förhoppningen att tankar väcks och nya samtal uppstår kring platsens
särart inom kommunikation samt att området tillgängliggörs för fler.
Verksamhetens värderingar bygger på UNESCO:s arbete för fred och
människors lika värde. Världsarvet är byggnadsminne och därför får inga
irreversibla åtgärder göras.
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Genomförande med tidsplan
I februari 2019 sker en utlysning, Open Call, då konstnärer bjuds in att
anmäla sitt intresse för att utföra en konstnärlig gestaltning till projektet.
Under mars väljer konstkonsulent och konstnärlig ledare (sakkunniga) ut
intressanta konstnärskap att presentera för det konstnärliga rådet. Det
konstnärliga rådet föreslår tre konstnärer för skissuppdrag till beslut i
kultur- och fritidsnämnden den 27 mars 2019.
Det konstnärliga rådet föreslår efter skissuppdraget en konstnär, för beslut
av kultur- och fritidsnämnden i maj 2019. Konstnären realiserar sedan sin
konstnärliga gestaltning i nära dialog med projektet under sommaren och
hösten och gestaltningen beräknas vara på plats senast i början av
december 2019.

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 av 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 svårighet att hävda sig i den konkurrensen. Mycket beroende
på att män hade mer 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 tilldelats uppdrag för offentlig gestaltning och endast nio kvinnor
fram till 2017. Sedan konstrådet bildades 2016 har tre kvinnor och sex män
tilldelats uppdrag. Dessutom har sammanlagt åtta kvinnor tilldelats
gestaltningsuppdrag inom streetartprojektet Art Made This inom mindre
konstnärlig gestaltning2017.

Övervägande
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att inom ramen för mindre konstnärlig
gestaltning under 2019, genomföra ett konstnärligt verk på Världsarvet
Grimeton. Valet av plats och miljö bedöms som en förstärkning av platsens
nationella som internationella betydelse som kulturdestination i Varbergs
kommun. Ett konstnärligt verk kan ge uttryck för platsens historiska såväl
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framtida perspektiv. Vilket kan ge besökare en mångfacetterad och förstärkt
upplevelse.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2018/0178

Begäran om yttrande - motion från Johan
Rosander (MP) om att bevara Himleån för
framtiden
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
1. avstyrka motionen utifrån ett kultur- och fritidsperspektiv.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Motion (KS 2018/0439–4) har lämnats till kommunfullmäktige om att
bevara Himleån för framtiden på sträckan Åttabro till Getteröns
naturreservat genom att bilda ett nytt kommunalt naturreservat för
sträckan. Motionären beskriver att Naturvårdsverket och Fiskeriverket
klassar ån som riksintresse för lax och öring.

Beslutsunderlag
Remiss – motion gällande bevarande av Himleån för framtiden

Jämställdhetsbedömning
Önskemål om att bilda ett kommunalt naturreservat, enligt motionärens
förslag, påverkar inte jämställdheten. Däremot ses en påverkan på
ridsportens framtida utveckling om ett naturreservat i föreslaget läge
utvecklas. Ridsporten har en dominans av flickor/kvinnor. I
jämställdhetsbokslut för 2017 redovisas att fördelning av medlemmar är 91
procent flickor/kvinnor och 9 procent pojkar/män. Fördelning vid
aktiviteter är 97 procent flickor/kvinnor och 3 procent pojkar/män. Då
ridsporten är en viktig del för att väga upp andra pojk-/mansdominerade
idrotter så skulle vidare satsning på ridsporten behöva göras på annan plats
inom kommunen om ett kommunalt naturreservat inrättas i området.

Övervägande
Ärendet behandlas utifrån ett kultur- och fritidsperspektiv då det ligger
utanför kultur- och fritidsnämndens kompetens att bedöma andra hänsyn
kring bildande av kommunala naturreservat.
Kultur- och fritidsnämnden har inom sitt ansvarsområde bland annat ett
uppdrag att stimulera föreningslivet att utvecklas. Inom området där
motionären önskar bilda ett kommunalt naturreservat finns Kvarnagården
ridcenter med ridskola, ridklubb och ridgymnasium. Verksamheten är
omfattande och många flickor och kvinnor är aktiva inom ridsporten vilken
främjar jämställhetsatsningen. Varbergs ridklubb har idag 708 medlemmar
och är Hallands största ridklubb. Ridskolan har 460 uppsittningar per
vecka på ridlektioner och antal besökare uppskattas till 1 250 personer per
vecka. Ålder på de som deltar på ridlektioner är från 4 år till 75+ och
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majoriteten är flickor/kvinnor. På ridgymnasiet går idag 82 elever, trenden
ökar och 2025 tros 180 elever vara inskrivna på gymnasiet. Det är dessutom
en arbetsplats för 20 personer.
I den detaljplan som beslutades 1994 finns mark avsatt på motsvarande
sida av Himleån från stallbyggnaderna. Anledningen till att detaljplan togs
fram och vann laga kraft var för att ridsporten skulle ges möjlighet att växa i
området. Länsstyrelsen godkände dessutom flera lägen där en bro för
hästar, människor och mindre motortrafik skulle möjliggöras.
Kvarnagården ligger idag i ett inklämt läge mellan nya
verksamhetsområden i öster och vattenverk i norr. Ett arbete pågår för
närvarande för att se hur en bro kan möjliggöra nya hagar för ridskolan på
andra sidan Himleån då man inte kommer att kunna behålla sina befintliga
hagar när verksamhetsområdet Östra Kvarnagården successivt exploateras.
När planprogram för södra Trönninge beslutades beskrevs även ridsportens
utveckling och behov att ges möjlighet att utveckla området på motsatt sida
av ån där de arrenderar mark. I planprogrammet finns även ridstigar
angivna som ska möjliggöra ridning på annan plats än enbart i ridhus och
paddock. Det naturliga läget för utveckling av ridstigar är längs med
Himleån och en kombination ses även med promenadstigar. Det är en miljö
som lämpar sig väl för ridning då det är avskilt från trafik vilket skapar
större trygghet för hästar och dess ryttare. Österledens förlängning planeras
genom planområdet vilket möjliggör utveckling av Trönninge-området med
bostäder och en framtida utomhusarena för friidrotten i anslutning till
Tresteget – Trönninge idrottscentrum. Den sistnämnda ligger med i kulturoch fritidsnämndens investeringsplan från 2023 och framåt.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Johan Rosander (MP)
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Dnr KFN 2019/0004

Kartläggning och jämställdhetsanalys av IP
Skogens verksamhet
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. godkänna kartläggning och jämställdhetsanalys av IP Skogens
verksamhet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
I samband med presentation av resultatet av jämställdhetsbokslutet för
2017 fick förvaltningen i uppdrag att utreda innehållet i och användningen
av Idrottsplatsen Skogen (IP Skogen) utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

IP Skogen är en mobil evenemangs- och friluftsanläggning, där
kommunens föreningar kan hyra utrustning till aktiviteter och
arrangemang. IP Skogen kan användas till alla möjliga arrangemang,
som till exempel orientering, skidor, cykel, vindsurfing med mera.
Exempel på vad som finns att hyra är: toalettvagnar,
omklädningstält, ljud- och ljusanläggning, vattentank, elverk och
prispall och så vidare.

Beslutsunderlag
Kartläggning och jämställdhetsanalys av IP Skogens verksamhet.

Jämställdhetsbedömning
Under 2017 har 31 föreningar hyrt utrustning för sin verksamhet, varav 16
av dem är bidragsberättigade. Bland de föreningar som är
bidragsberättigade och som använt IP Skogen under året är
könsfördelningen relativt jämn sett till medlemsantal (47 procent flickor
och 53 procent pojkar) men pojkarna står för större del av föreningarnas
totala aktivitetstillfällen (41procent flickor och 59 procent pojkar).
Könsfördelningen ligger inom jämställdhetsspannet, men med liten
marginal sett till aktivitetstillfällen.
Utifrån könsfördelning av aktivitetstillfällen kan det tänkas att IP Skogen i
något högre grad gynnar pojkars föreningsdeltagande, det går dock inte att
sägas med säkerhet då materialet används för evenemang och arrangemang
ordnade av respektive förening. Det finns ingen könsuppdelad statistik att
tillgå från evenemang och arrangemang.
Det går inte att säga att IP Skogens verksamhet är helt jämställd men det
tycks inte föreligga några stora skillnader eller orättvisor som skulle gagna
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det ena eller andra könet. Däremot är det viktigt att se till att alla föreningar
får samma information och möjlighet att uttrycka sina behov och önskemål.

Övervägande
IP Skogen är kommunens mobila evenemangsanläggning som erbjuder
utrustning till uthyrning som till exempel bord, stolar, ljudanläggningar,
toalettvagnar och tält. Då IP Skogen är en service och ett bidrag till
föreningslivet i kommunen, främst till de föreningar som inte nyttjar någon
kommunal anläggning. IP Skogen erbjuder material och utrustning till en
subventionerad kostnad som föreningar inte själva behöver köpa in, förvara
och underhålla.
Sammanfattningsvis fyller IP Skogen en viktig funktion för föreningarna i
kommunen där de får möjlighet att hyra material och utrustning till en
subventionerad kostnad. Det innebär att föreningarna själva inte behöver
investera i, underhålla eller förvara material. Uthyrningen minskar och för
att IP Skogen ska fortsätta att vara ett gott stöd till föreningarna bör
verksamheten utvecklas genom att främst utöka utbudet och sprida
kännedom om att verksamhetens finns.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2019-01-30

Kfn § 10

18

Dnr KFN 2018/0192

Ansökan om investeringsbidrag - Fiskerilokalen
i Bua
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
1. bevilja Fiskerilokalen 924 840 kronor för byte av tak och
förbättringar/ombyggnad inomhus under förutsättning att Boverket
beviljar 1 541 400 kronor.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Fiskerilokalen i Bua ansöker om bidrag hos Boverket för byte av tak och
förbättringar/ombyggnad inomhus till en total kostnad om 3 082 800
kronor inklusive moms.

Beslutsunderlag
Inkommen ansökan från Fiskerilokalen i Bua.

Övervägande
Vid större investeringar i form av ombyggnad, restaurering och nybyggnad
ger staten genom Boverket bidrag. Staten står för 50 procent av kostnaden,
kommunen för 30 procent och föreningen för återstående 20 procent.
Föreningen bör sträva efter att själv i möjligaste mån finansiera de 20
procent av kostnaderna genom ideellt arbete och prioritering av egna
befintliga medel.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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’kommunfullmäktige
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Dnr KFN 2018/0210

Lokalanpassning simstadion
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. godkänna framtagen åtgärdsvalsstudie
2. hemställa hos servicenämnden att få ta i anspråk 500 tkr ur
servicenämndens investeringskonto 32190 ”myndighetskrav fastighet”

avseende lokalanpassningar på Simstadion
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Simstadion kommer att ha en viktig roll under många månader om året nu
när Håstens simhall rivits. Verksamheten evakueras till simstadion under
perioden april/maj till september/oktober under åren 2018–2021. Då
anläggningen idag är sliten finns ett upprustningsbehov på kort och på
längre sikt.
När fler badgäster och mer verksamhet allokeras till Simstadion så ökar
behovet av en god arbetsmiljö, förrådsutrymmen samt en
tillgänglighetsanpassad anläggning.
Ytor för förråd, tillgänglighet samt väderskydd är idag inte optimala för att
klara verksamhetens åtaganden. Översyn har gjorts och resulterat i vissa
punktinsatser som behöver göras för att klara verksamheten under
evakueringstiden.

Beslutsunderlag
Åtgärdsvalsstudie lokalanpassning Simstadion 2019.

Jämställdhetsbedömning
De föreslagna åtgärderna riktar sig till alla, oberoende kön. Vad det gäller
tillgänglighetsanpassning av omklädningsrum för personer med
funktionsnedsättningar skapar det möjligheter för fler att använda sig av
anläggningen.

Övervägande
De insatser som i åtgärdsvalet beskrivits ses som en bra lösning vilka möter
de krav som ställts gällande tillgänglighet, ökade förrådsutrymmen samt
väderskydd för personalen.
Nollalternativ:
Simstadion är en av två evakueringsplatser för badverksamhet i Varberg i
samband med rivning av Håstens simhall och byggnation av en ny
anläggning. Behovet av längre öppethållande än tidigare har identifierats då
mycket simundervisning i skolan och simskola kommer att lokaliseras till
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denna på grund av att Veddige simhall har kapacitetsbegränsningar och
primärt kommer att vara en föreningshall under evakueringsfasen.
Om ingen anpassning görs tvingas verksamheten att neka personer med
funktionsnedsättning och deras ledsagare tillträde till anläggningen.
Inventarier i förråd tvingas kastas, kreativa idéer för aktiviteter som kräver
förrådsyta kommer ej kunna genomföras. Sjukfrånvaron kan öka och det
blir svårare att rekrytera personal då det inte finns skydd från sol och regn
under tiden man bevakar badanläggningen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag

Justerandes signatur

Servicenämnden
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Dnr KFN 2019/0006

Lokalanpassning ishall
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. godkänna framtagen åtgärdsvalsstudie
2. hemställa hos servicenämnden att få ta i anspråk 100 tkr ur
servicenämndens anpassningsfond avseende lokalanpassningar för

Varbergs ishall
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Varbergs ishall har en viktig roll för att ishockeyföreningen Varbergs Vipers
och Varbergs konståkningsförening, vilka båda till största del bedriver barn
och ungdomsverksamhet, ska kunna bedriva sina verksamheter.
Varbergs ishall spelar också en viktig roll när det gäller kommuninvånares
möjlighet till skridskoåkning genom att erbjuda allmänhetens åkning samt
ge skolorna möjlighet till idrottslektioner innehållande skridskoåkning.
Vid en översyn har det visat sig att förråden i Varbergs ishall inte är
optimala för att klara av den förvaring av träningsmaterial som sker idag
och att det krävs åtgärder för att lösa detta.
Serviceförvaltningen tillsammans med WSP Management har tagit fram de
åtgärder som föreslås i åtgärdsvalet.

Beslutsunderlag
Åtgärdsval lokalanpassning förråd Varbergs ishall 2019.

Jämställdhetsbedömning
Jämställdhetsbedömning är inte aktuellt i ärendet.

Övervägande
Förråden i Varbergs ishall är en förutsättning för framför allt ishockey- och
konståkningsföreningen att bedriva sin verksamhet.
Om ingen anpassning görs kommer vi inte att kunna erbjuda förråd för
stora delar av föreningarnas verksamhetsmaterial.
Efter en inspektion av miljö- och hälsoförvaltningen ställs krav på att
åtgärder görs för att förbättra problemen med förråden, speciellt i ett av
förråden där problemet är som störst och mest akut, om det ska kunna
fortsätta att användas som förvaring av träningsmaterial.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag
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Servicenämnden
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Dnr KFN 2018/0206

Begäran om yttrande - Nytt vägnamn i
Trönningenäs
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. att tillstyrka Travvägen som nytt vägnamn i Trönningenäs.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Med anledning av ny detaljplan över Trönningenäs 5:29 har det uppstått
behov av att se över ett nytt vägnamn.

Beslutsunderlag
”Begäran om yttrande” från Stadsbyggnadskontoret.
Kommunstyrelsens beslut, § 9 2011-01-26.

Jämställdhetsbedömning
Jämställdhetsbedömning är inte aktuellt i ärendet.

Övervägande
Kultur- och fritidsnämnden har inget att invända mot namnförslag på nytt
vägnamn i Trönningenäs.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Stadsbyggnadskontoret
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Dnr KFN 2019/0005

Samrådsyttrande över förslag till detaljplan för
del av Lindhov 1:22, C1 etapp 2 i Trönningenäs
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. tillstyrka förslaget till detaljplan för del av Lindhov 1:22, C1 etapp 2 i
Trönningenäs
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Planområdet ligger i Trönningenäs ca 7 kilometer norr om Varberg och
syftar till att möjliggöra 13 stycken villor. Området är ca två hektar stort och
fastigheten Lindhov 1:22 är i privat ägo. Planförslaget överensstämmer med
översiktsplanen.
Programmet för Trönningenäs inre, som antogs 2005-06-14, ligger till
grund för flera detaljplaner i området. I direkt anslutning till att det
aktuella planområdet slutförs under 2018/2019 finns en detaljplan (L107,
antagen 2015-06-25) för cirka 50 villor. Det område som denna detaljplan
innefattar var ursprungligen med i detaljplan L107, men uteslöts på grund
av närheten till pågående hästhållning. Hästhållning bedrivs endast i
mycket begränsad omfattning, och kommer att fasas ut vilket möjliggör
planering för det aktuella området. Denna detaljplan kan därför ses som en
sista etapp av L107. Flera utredningar som gjordes inför L107 har utgjort
underlag för denna plan.
Väster om planområdet finns ytterligare en detaljplan antagen (L111,
antagen 2018-05-24). Den medger bland annat cirka 15 friliggande villor,
en dagvattenanläggning, samt ett större naturområde.
Inga betydande kulturvärden påverkas. Stenmuren i planområdets västra
del skyddas genom planbestämmelse. Den tidigare karaktären av
jordbrukslandskap förändras och får ett nytt uttryck allteftersom
Trönningenäs byggs ut med bostäder. Enligt Riksantikvarieämbetets
sökfunktion ”Fornsök” finns inga fornlämningar inom planområdet.

Beslutsunderlag
Plan- och genomförandebeskrivning: Detaljplan för del av Lindhov 1:22, C1
etapp 2.
Samrådshandling, 2018-12-13, Varbergs kommun.
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Jämställdhetsbedömning
Jämställdhetsbedömning är inte aktuell i ärendet.

Övervägande
Eftersom inga betydande kulturvärden påverkas och området saknar
fornlämningar har kultur- och fritidsnämnden inga synpunkter på
förslaget.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2019/0020

Val av ledamöter till arbetsutskottet
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. utse Lena Språng (C), Jenny Bolgert (S) och Sven Andersson (M) att
utgöra arbetsutskottet för mandatperioden 2019–2022.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden ska besluta om ledamöter till kultur- och
fritidsnämndens arbetsutskott.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2018/0145

Val av juryrepresentant till Varbergs kommuns
hållbarhetspris
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. utse följande ledamot till Varberg kommuns hållbarhetspris 2019–2022.
Ledamot
Sven Andersson (M)
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden ska utse en ledamot att representera kulturoch fritidsnämnden i juryn för Varberg kommuns hållbarhetspris för
mandatperioden 2019–2022.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2018/0147

Sammanträdestid september 2019
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. flytta sammanträdet onsdagen den 25 september 2019 till torsdagen den
26 september.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens sammanträde i september föreslås flyttas från
onsdagen den 25 september till torsdagen den 26 september.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

Delegeringsärenden
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Lägga redovisning av delegeringsärenden till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Ansökan projektstöd – Beviljande av 6000 kronor för genomförande av
Operakväll på restaurang/musikställe Django (Dnr KFN 2018/0193).
2. Ansökan projektstöd – Bevilja Konstnärernas Kollektivverkstad Varberg
20 000 kronor för kursverksamhet i grafik, digitala utskrifter,
bildbehandling och inramning (Dnr KFN 2018/0183).
3. Beslut om tillförordnad avdelningschef fritid 20181220–20190102 samt
20190103–20190106.
4. Ansökan Idécentralen – Beviljande av 6 000 kronor för fotbollscup i
mellandagarna i syfte att integrera nyanlända. (Dnr KFN 2018/0216).
5. Ansökan Idécentralen – Beviljande av 17 000 kronor till
månadsaktiviteter för unga i Varberg (Dnr KFN 2018/0215).
6. Ansökan om investerings/projektbidrag – Avslag på Ansökan från Bua
Idrottsförening för inköp av nya mål och renovering av
handikapptoalett samt domarrum (Dnr KFN 2018/0203).
7. Ansökan om investerings/projektbidrag – Avslag på ansökan från
Varbergs Roddklubb om ansökan för renovering av lokaler (Dnr KFN
2018/0190).
8. Ansökan om investerings/projektbidrag – Avslag på ansökan från
Skultagårdens Ryttarförening för renovering av kök och toaletter,
byggnation avförråd, inköp av ATV-fyrhjuling samt färdigställande av
framridningspaddock (Dnr KFN 2018/0189).
9. Ansökan om investerings/projektbidrag – Avslag på ansökan från
Varbergs golfklubb för anläggning av juniorstuga (Dnr KFN
2018/0176).
10. Ansökan om investerings/projektbidrag – Avslag på ansökan från
Varbergs mountainbikeklubb för nyanläggning av pumptrak och hopp
(Dnr KFN2018/0196).
11. Ansökan om projektbidrag – Bevilja Warberg IC 26 000 kronor för ett
kost- och hälsoprojekt (Dnr KFN 2018/0171).
12. Ansökan om investeringsbidrag – Bevilja Varbergs Motorklubb 89 875
kronor till för inköp av gaffellyft (Dnr KFN 2018/0167).
13. Ansökan om investerings/projektbidrag – Bevilja IF Norvalla 50 000
kronor för inköp av robotgräsklippare (Dnr KFN 2018/0161).
14. Ansökan om investerings/projektbidrag – Bevilja Varbergs Tennisklubb
100 000 kronor för omläggning av tak på Lejonhallen (Dnr KFN
2018/0154).
15. Ansökan om investerings/projektbidrag – Bevilja Varbergs Ridklubb
300 000 kronor för belysning och staket till stora uteridbanan (Dnr KFN
2018/0181).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2019-01-30

29

16. Ansökan om investerings/projektbidrag – Bevilja Väröbacka GIF 267
806 kronor för renovering av klubblokal och omklädningsrum (Dnr KFN
2018/0180).
17. Ansökan om investerings/projektbidrag – Bevilja FK Friskus,
kartproduktion 50 000 kronor för kartframställan (Dnr KFN
2018/0174).
18. Ansökan om investerings/projektbidrag – Bevilja Ästad 4H-klubb 170
000 kronor förbrunnsborrning, elarbeten och VVS arbeten (Dnr KFN
2018/0170).
19. Ansökan om kartbidrag – Bevilja OK Nackhe 50 000 kronor för
kartframställan (Dnr KFN 2018/0191).
20. Ansökan om investerings/projektbidrag – Bevilja Åsklosters IF 32 000
kronor för inköp av 7-mannamål (Dnr KFN 2018/0184).
21. Ansökan om projektbidrag – Bevilja Varbergs Parasport 20 000 kronor
för deltagande i tävlingen Malmö Open (Dnr KFN 2018/0121).
22. Ansökan om investerings/projektbidrag – Bevilja Varbergs golfklubb
50 000 kronor för utveckling av juniorverksamheten (Dnr KFN
2018/0177).
23. Ansökan om projektbidrag – Bevilja FK Friksus Varberg 100 000
kronor för att genomföra orienteringstävlingen 3-dagars 2019 (Dnr
KFN 2018/0173).
24. Ansökan om projektbidrag – Bevilja Varbergs Mountainbike klubb 90
000 kronor för inspirationsläger för tjejer (Dnr KFN 2018/0175).
25. Ansökan om investeringsbidrag – Avslag på ansökan från Harabäckens
golfklubb för byggnation av aktivitetshus (Dnr KFN 2018/0182).
26. Ansökan om investerings/projektbidrag- Avslag på ansökan från Valinge
IF för takomläggning på klubbstuga (Dnr KFN 2018/0179).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

Rapporter
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Lägga redovisning av rapporter till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Ks pu § 70 – Förslag till prioriteringar i löneöversyn 2019 (Dnr KS
2018/0560)
2. Kf § 269 – Antagande av ortsutvecklingsstrategi, Framtidens Hunnestad
(Dnr KS 2017/0346)
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

Förvaltningen informerar
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Katarina Sundberg, förvaltningschef, informerar:
- Förvaltningen gör bokslut 2018 och tar fram detaljbudget för 2019.
- Enheterna på förvaltningen genomgår en målutbildning.
- Inkluderingscentrum och kulturguider. Uppmaning att inte dra ner på
resurserna. Under 2019 kommer cirka 98 personer anlända. En grupp
tillsätts med representanter från socialförvaltningen, förskole- och
grundskoleförvaltningen, utbildning- och arbetsmarknadsförvaltningen och
kultur- och fritidsförvaltningen.
- WiFi4EU - kommunen erhållit 150 000 för investering i öppet nät
2. Jari Kajanne, avdelningschef ungdom, informerar:
- Ny chef på kulturskolan, Annika Werdelin.
- Renovering av Rosenfredskolan (fasad, dränering), klar 2020.
3. Mari Hagborg Lorentzon, avdelningschef fritid, informerar:
- Konstgräsplan Håsten - Invigning senarelagd på grund av snö.
- 15 juli Folksam Grand Prix - Friidrottstävling (Sollentuna, Göteborg,
Karlstad samt ambulerande - i år Varberg). 7 mars kallar
friidrottsförbundet och Varbergs GIF till möte med näringslivet och
politiken.
- Hyresavtal - Dialog om uthyrning och avtal om lokaler som förråd,
kallbadhus med mera, där det ligger längre avtal, om överflyttas till
servicenämnden.
- Rekrytering av personal till Fästningsbadet under sommaren 2019.
- Simhallen, sprängning startar vecka sju och byggstart vecka 15
4. Ingemar Arnesson, avdelningschef kultur, informerar:
- Sportlovsaktiviteter, ny utställning i Konsthallen "Still Burning", en
samtidsutställning av kvinnor som kommer att ligga under hela våren, en
särskild tematisk satsning den 8 mars med samma tema.
- Jubileumsåret Halmstad Slott och Varbergs fästning 400 år –
Kulturavdelningen kommer att anhålla om medel ur årets resultatreserv då
inte något använts under 2018.
Utställningen på museet om fästningens tillkomst kommer troligen att
göras mobil och visas i Halmstad i vår.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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