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Dnr KFN 2013/0153

Varbergs kommuns kulturutmärkelser 2014
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- Varbergs kommuns kulturstipendium tilldelas dansläraren Sophie Briggert
med en summa om 15 000 kr. Sophie Briggert tilldelas stipendiet för sitt
brinnande engagemang för att sprida dansen, som kulturell, konstnärlig och
kroppslig upplevelse, bland unga och gamla i Varbergs kommun.
Varbergs kommuns hedersplakett inom kulturområdet tilldelas Peter
Börjesson för sitt arbete med att lyfta fram och levandegöra Varbergs
historia. Peter Börjesson har under många år bidragit till att sprida
kunskaperna om Varberg genom sina populära stadsvandringar där han
utifrån byggnadernas historia berättar hela Varbergs historia.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 2 april 2014, § 49 samt den 23
april 2014, § 64.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2014/0024

Varbergs kommuns fritidsutmärkelser 2014
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- Varbergs kommuns idrotts- och fritidsstipendium tilldelas friidrottaren
Lisa Warfvinge med en summa om 15 000 kr. Lisa Warfvinge tilldelas
stipendiet för sina resultatmässiga framgångar och för sin sunda och positiva
inställning till idrottande, vilket gör henne till en god förebild bland unga
idrottare i Varbergs kommun.
Varbergs kommuns hedersplakett inom områdena idrott och fritid tilldelas
Göran Lückander för sin långa och engagerade gärning inom friidrotten i
Varberg. Göran Lückander har under flera decennier bidragit med sitt
oförtrutna och hängivna engagemang till förmån för friidrottande barn och
ungdomar i Varbergs kommun.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 2 april 2014, § 50 samt den 23
april 2014, § 65.
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Dnr KFN 2014/0085

Inrättande av ceremoni för nya medborgare
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutrar att
- hemställa hos kommunfullmäktige om att besluta att en medborgarceremoni
skall genomföras årligen fr.o.m. 2014 samt att
- hemställa hos kommunfullmäktige om att ge kultur- och fritidsnämnden i
uppdrag att planera och genomföra medborgarceremonin i samband med det
årliga nationaldagsfirandet.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Regeringen har lämnat förslag om ändring i lagen om svenskt medborgarskap
till riksdagen. Ändringsförslaget syftar till att tydligare använda
medborgarskapet som ett verktyg i integrationsprocessen, att nya medborgare
ska känna delaktighet i den svenska gemenskapen och att poängtera
medborgarskapets symboliska innebörd.
Förslaget innebär bl.a. att alla kommuner ska vara skyldiga att årligen anordna
ceremonier för nya svenska medborgare i syfte att högtidlighålla deras nya
medborgarskap. Kommunen ska bjuda in den som är folkbokförd i kommunen
och som under de senaste 18 månaderna förvärvat svenskt medborgarskap.
Regeringen har överlämnat förslagen till lagändring till riksdagen som beslutar
om ändringsförslagen i maj 2014 för att träda i kraft den 1 april 2015.
De övriga fem halländska kommunerna välkomnar sedan tidigare nya svenska
medborgare vid en ceremoni antingen vid det traditionella nationaldagsfirandet
eller i samband med FN-dagen. Samtliga bjuder på någon förtäring och delar ut
minnesgåvor.
Möjligheten och behovet av att genomföra en ceremoni för nya medborgare har
tidigare diskuterats på kultur- och fritidsförvaltningen i samband med
planeringen av nationaldagsfirandet. Det finns utrymme och möjlighet att
genomföra en medborgarceremoni redan innevarande år.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 april 2014, § 66.
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