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Dnr

Förvaltningen informerar
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Avdelningschef ungdom, Jari Kajanne, informerar:
- Ungdomsavdelningen har under sommaren genomfört 13 stycken läger.
- Lansering av filmen och applikationen VBG.
- Invigning av Bua ungdomsgård fredagen den 31 augusti.
- Fritidsledare har varit stationerade vid Fästningsbadet under augusti
månad.
2. Avdelningschef kultur, Ingemar Arnesson, informerar:
- Barnfestival 6–9 september. Invigning i societetsparken 6 september.
- Under sommaren har kulturavdelningen bland annat anordnat
parkteater och midsommarfirande som var mycket uppskattat.
3. Avdelningschef fritid, Mari Hagborg Lorentzon, informerar:
- Fritidsavdelningen har under sommaren genomfört sex stycken läger.
- Många besökare på Simstadion.
- Rekrytering av samordnare till Aktiv seniors mobila verksamhet är klar.
- Uppstart av följeforskning på Aktiv senior.
- Invigningar genomförda på Lindvallen och Ankarhallen.
4. Förvaltningschef, Christina Josefsson, informerar:
- Förvaltningen planerar inför 2019 med årshjul kring mål, aktiviteter
och åtgärder.
- Uppföljning av hälsoprojekt och hälsoscreening.
- Kultur- och fritidschefkonferens i Trollhättan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

Kultur- och fritidsnämndens investeringar
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Lokalstrateg Mia Svedjeblad informerar:
1. Projekt
- Omklädningsbyggnad Ankarhallen – Byggnation klar, anläggningen
invigd.
- Varbergs Teater – Byggnaden får användas, men är inte helt klar.
- Konstgräsplan Centrum – Byggnation pågår. Planerad slutbesiktning
oktober/november 2018. Ingen avvikelse från budget och plan.
- Lindvallen – Byggnation klar, anläggningen invigd.
- Löparbanor Påskbergsvallen – Reinvestering. Genomförande pågår.
Försenat. Ingen avvikelse mot budget.
- Veddige simhall – Ombyggnation beräknas vara klar vecka 43.
2. Klara förstudier och/eller åtgärdsval.
- Omklädningsbyggnad Sjöaremossen – Förstudie klar, inväntar
investeringsbeslut i kommunfullmäktige.
- Konstgräsplan Väröbacka –Inväntar beslut om förstudie i
kommunstyrelsen.
- Kyrkskolan Tvååker – Inväntar beslut om förstudie i
kommunstyrelsen.
3. Lokalanpassningar
- Meröppet Veddige bibliotek. Anpassning pågår. Oklart med datum för
invigning.
- Omlokalisering Kungsäter bibliotek. Biblioteket har stängt och
anpassning i nya lokaler ska påbörjas.
4. Pågående åtgärdsval
- Aktivitetspark skate. Redovisas på nämndens sammanträde i
september 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2018/0048

Månadsrapport juni-juli 2018
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. lägga månadsrapport för juni-juli 2018 till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens budget uppgår till 150 645 tkr vilket innebär
att budgeten har ökat med 1 419 tkr sedan senaste rapporteringen i maj.
Ökningen beror på att nämnden har blivit kompenserad för löneökningar
avseende nio månader.
Nämndens driftutfall efter juli månad uppgår till 83 021 tkr av budgeterade
150 645 tkr. Det innebär att 55 procent av budgeten är förbrukad. Det är tre
procentenheter under den generella riktpunkten som uppgår till 58 procent
och fyra procentenheter under förra årets förbrukning som då låg på 59
procent.
Intäkterna ligger högt i förhållande till förra året vilket beror på att
nämnden fått in ett flertal bidrag från diverse myndigheter som man ej
kände till vid årets början. Vissa av bidragen ska dessutom
periodiseras till 2019. En annan faktor till de ökade intäkterna är en
tidigareläggning av fakturering till Kungsbacka kommun avseende
Sjöaremossen. Personalkostnaderna har gått ner under sommaren, vilket är
helt enligt plan och ligger nu på en bra nivå. Följer personalkostnaderna
tidigare års mönster så bör nämnden hålla sin personalbudget.

Beslutsunderlag
Månadsrapport juni-juli 2018

Jämställdhetsbedömning
Ingen jämställdhetsbedömning anses nödvändig för det här ärendet.

Övervägande
Förvaltningen bedömer att inga anmärkningsvärda avvikelser kommer att
inträffa utifrån lagd budget. Samma bedömning görs för
investeringsbudgeten.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 105

Sammanträdesprotokoll
2018-08-29

6

Dnr KFN 2018/0114

Taxor för hyror och avgifter 2019
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

1. föreslå kommunfullmäktige att fastställa förslag till taxor för

hyror och avgifter för 2019
2. att taxa för Ljuspunkten tillförs 2018 års taxereglemente och
tillämpas från 1 september 2018
3. uppdra åt förvaltningen att inför 2019 se över öppettiderna samt
hur taxorna förhåller sig till varandra på de olika
idrottsanläggningarna
4. att uppdraget om översyn ska vara klart inför nämndens möte i
maj 2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
2019 års taxor och avgifter uppräknas likt tidigare år med prisindex för
kommunal verksamhet (PKV-index), vilket motsvarar en uppräkning med
2,7 procent. PKV är ett bra index eftersom det bygger på kommunernas
genomsnittliga mix av arbetskraftskostnader och övriga kostnader. På så vis
byggs nämndens totalbudget upp på ett balanserat sätt; ramen ökar med
PKV och taxorna även de med PKV.
Håstens simhall rivs och därmed tas taxorna för anläggningen bort.
Därmed är också massage, badkalas och hyra av stavar och wet vest också
borttaget. Avgifter för kombikort, årskort och halvårskort, som togs bort ur
taxereglementet inför 2018, är nu återinfört. Samtliga entréavgifter till
anläggningarna inom bad, sim och friidrott lämnas oförändrade.
Ljuspunkten läggs in i taxereglementet (under kurs– och samlingslokaler)
och går att hyra för 106 kr i timmen.
För Varbergs teater införs tre olika avgiftsnivåer. Detta för att effektivisera
och tydliggöra för beställare och för att underlätta den interna hanteringen
vid bokningar. I övrigt införs en ny taxa på 700 kr för bokning av
konstvisningar först och främst i Varbergs konsthall. Detta görs främst för
att fånga in grupper som sällan besöker konsthallen samt att det är vanligt
förkommande på andra orter som har konstmuseer och konsthallar.
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Hyra av videofilm/DVD kommer vara helt kostnadsfritt för barn, vilket går i
linje med att alla barn ska ha fri tillgång till kulturupplevelser. Vissa övriga
justeringar görs även av avgifterna under biblioteket.

Beslutsunderlag
Taxereglemente 2019.

Övervägande
Förvaltningen bedömer att förslaget är väl genomarbetat och ingår
som en del av budgeten 2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2016/0063

Externt Jämställdhetspris
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. godkänna framtagna kriterier för kommunens externa jämställdhetspris
2. att de tillförs de kommunala bidragsbestämmelserna 2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Vice ordförande för kultur-och fritidsnämnden, Linda Berggren (S), inkom
2016-03-08 med en skrivelse kring att utreda möjligheterna att instifta ett
jämställdhetspris med likvärdiga grunder som kultur- och fritidsnämndens
övriga stipendier. Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2016-04-27, § 47,
att ge förvaltningen i uppdrag att utreda hur ett jämställdhetspris skulle
kunna utformas och instiftas i kommunen.

Utredningens förslag
I kultur- och fritidsförvaltningens utredning föreslås att två
jämställdhetspris inrättas, ett internt och ett externt, för att
uppmärksamma verksamhet eller person (interna priset) samt förening,
organisation eller företag (externa priset) som utmärkt sig på ett positivt
sätt och bidragit till varaktig och hållbar jämställdhet mellan kvinnor och
män och mellan flickor och pojkar. Syftet är att lyfta fram goda exempel
som kan inspirera andra och på så sätt förbättra jämställdheten i Varbergs
kommun. Utöver priserna föreslås att en årlig jämställdhetskonferens
anordnas.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 14 december 2016, § 131, att föreslå
fullmäktige att inrätta ett jämställdhetspris och en jämställdhetskonferens i
enlighet med utredningens förslag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 9 maj 2017, § 270, att
återremittera ärendet. Återremissen skulle särskilt utreda möjligheten till
bredare sammansatt jury för det externa priset och fokus också på
jämställdhetsarbete i verksamheter som kommer medborgarna till del i det
interna priset.
Kommunfullmäktige beslutade 17 april 2018, § 75:
1. inrätta ett externt jämställdhetspris och uppdra åt kultur- och
fritidsnämnden att fastställa kriterier, prissumma, nomineringsprocess,
vara sammankallande och ordförande i juryn samt svara för
utdelningen av priset
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2018-08-29

9

2. juryn för det externa jämställdhetspriset ska bestå av två representanter
för kultur- och fritidsnämnden varav en från majoriteten tillika juryns
ordförande och en från oppositionen, samt representanter för
näringslivs- och destinationskontoret och Varbergs Föreningsråd
3. överlåta åt kultur- och fritidsnämnden att besluta om och själv
finansiera om en årlig jämställdhetskonferens ska genomföras
4. inrätta ett internt jämställdhetspris för att dels uppmärksamma
jämställdhetsarbete som kommer medborgarna till del i kommunens
verksamheter, dels internt jämställdhetsarbete inom den egna
verksamheten
5. fastställa Kriterier, daterade 6 februari 2018, för det interna
jämställdhetspriset
6. nomineringsprocess, juryarbete och utdelning av priset följer
hanteringen av övriga medarbetarpriser och samordnas från
kommunstyrelsens förvaltning.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 17 april 2018, § 75.

Jämställdhetsbedömning
Ett jämställdhetspris i Varbergs kommun kan bidra till att jämställdheten
inom kommunen kan öka. Det bör finnas likvärdiga förutsättningar för
kvinnor/flickor och män/pojkar att delta och utvecklas i Varbergs kommun.
Effekterna av ett mer medvetet jämställdhetsarbete i Varberg kan leda till
en ökad medvetenhet och en mer jämställd resursfördelning.
Medarbetarnas kunskapsnivå är viktig för att öka förutsättningarna till
utveckling och förändring inom området. Priset kan leda till att
jämställdhetsperspektivet blir ett naturligt förhållningssätt på alla nivåer
och verksamheter i Varberg.

Övervägande
Villkor för det externa jämställdhetspriset föreslås läggas in i de
kommunala bidragsbestämmelserna 2019 under huvudrubriken
”Övergripande stöd inom kultur- och fritidsområdet/utmärkelser”.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2018/0115

Översyn kommunala bidragsbestämmelser 2019
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. lägga till punkten ”Startbidrag kan sökas inom sex månader från datum
för föreningens konstituerande möte” i kriterierna för ”Startbidrag”
under rubriken ”Villkor”
2. föreslå kommunfullmäktige att fastställa kultur- och fritidsnämndens
förslag till bidragsbestämmelser för 2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunala bidragsbestämmelser för Kultur- och fritidsområdet revideras
årligen.
Årets revidering innefattar en översyn enligt följande:
Startbidrag
Villkor för startbidragets utformning har, i enlighet med kultur- och
fritidsnämndens beslut 2018-06-20, § 86, tagits fram.
Vänortsutbyte
Bidraget är flyttat från ungdom till ”övergripande stöd inom kultur- och
fritidsområdet” och gäller nu för barn och ungdomar.
Externt jämställdhetspris
Kriterier har arbetats fram och fastställts i ett separat ärende.
Särskilda bestämmelser för idrotts- och fritidsområdet
Ny punkt (8): Bidragssökande förening med pensionärsverksamhet ska
kunna redovisa minst tio medlemmar i åldern 65 år eller äldre.
Bidrag till samlingslokaler/bygdegårdar
Rubriken ”Lokalyta” har lagts till för att tydliggöra att resterande medel per
kvadratmeter aktiv lokalyta fördelas efter ansökningstiden utgång och
utbetalning av driftsbidrag har skett.
Stöd till studieförbund
Fördelningsmodellen/anslaget till studieförbunden har, i enlighet med
kultur- och fritidsnämndens beslut 2018-05-23, § 69, ändrats. Anslaget
fördelas som verksamhetsbidrag, organisationsbidrag och
tillgänglighetsbidrag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2018-08-29

11

Beslutsunderlag
Reviderade kommunala bidragsbestämmelser inför verksamhetsåret 2019.

Jämställdhetsbedömning
För att kunna söka stöd från kultur- och fritidsnämnden finns ett antal
grundläggande kriterier som måste vara uppfyllda. De säger bland annat att
verksamheten ska ge förutsättningar för att alla ska kunna delta oavsett
kön, sexuell läggning, etnisk bakgrund eller funktionsnedsättning. Stödet
förutsätter att sökande föreningar beaktar de fem värdegrunder som
återfinns i den kultur- och fritidspolitiska strategin varav en av dem är
jämställdhet. Nämnden fördelar även ett ”stimulansbidrag för insatser för
jämställdhet” där syftet är att stödja föreningarna att genomföra
förändringsarbeten som främjar en öppen och jämställd verksamhet.
Bedömningen är att jämställdhetsperspektivet beaktas både vad gäller
sökande föreningars grundvärderingar, verksamhet och resursfördelning
mellan kvinnor och män.

Övervägande
Översyn av de kommunala bidragsbestämmelserna inför verksamhetsåret
2019 har genomförts i samverkan med förvaltningens föreningsutvecklare
och avdelningschefer med syfte att kvalitetssäkra, utveckla och tydliggöra
text och innehåll.
Utöver de revideringar som nämns under rubriken beskrivning av ärendet
har vissa tydliggöranden gjorts i de löpande texterna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2018/0113

Budget 2019 och långtidsplan 2020–2023
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. godkänna förslag till budget 2019 och långtidsplan 2020–2023
2. avvakta med att fastställa slutgiltig driftsbudget för 2019 i avvaktan på
fullmäktiges beslut om ramtilldelning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Budgetramen för 2019 fastställdes i samband med budgetbeslutet den 14
november 2017. Under våren 2018 har förutsättningarna för nämndens
arbete med budget inför 2019 förtydligats genom dokumentet
”Planeringsförutsättningar inför budget 2019” som antogs av
kommunstyrelsen den 24 april i år.
Kultur- och fritidsnämnden har med utgångspunkt i
planeringsförutsättningar inför budget 2019 samt instruktioner från
kommunstyrelsen arbetat fram ett underlag till budget 2019 och
långtidsplan 2020–2023. Budgeten inför 2019 uppgår till 147 372 tkr och
det är den budgeten nämnden har att förhålla sig till. En revidering av
nämndens budget kommer som vanligt göras av kommunfullmäktige i
november 2018 och avser förändrade uppräkningsfaktorer för pris- och
löneökningar, justeringar av teknisk karaktär samt eventuella effekter av
regeringens höstproposition.
Investeringsbudgeten för 2019 enligt direktiven i
planeringsförutsättningarna uppgår till 8 500 tkr.
Kultur- och fritidsnämndens slutliga budget och fördelning mellan
avdelningar, kommer fastställas i december i samband med
verksamhetsplanen och efter det att kommunfullmäktiga fastställt
nämndens ekonomiska ram i november.

Beslutsunderlag
Underlag till budget 2019 och långtidsplan 2020–2023

Jämställhetsbedömning
Finns beskrivet i budgethandlingen där det anses nödvändigt.

Övervägande
Justerandes signatur
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Kultur- och fritidsnämnden driftbudget för 2019 är beslutad till 147 372 tkr
och det är den budgeten nämnden har att förhålla sig till (förutom tekniska
justeringar med mera). Dock vill nämnden framhålla att det under 2018 har
gjorts ett antal lokalanpassningar i verksamheterna som kommer påverka
internhyran för 2019 med motsvarande 590 tkr. Det avser paviljongen på
Påskbergsvallen (80 tkr), Societetsscenen (30 tkr), Veddige bibliotek (30
tkr), Veddige simhall (80 tkr), Simstadion (20 tkr) och Kungsäters
biblioteket (350 tkr). Omlokaliseringen på Kungsäters bibliotek medför
också en ökad tjänstgöringsgrad för bemanning motsvarande 200 tkr.
Eftersom nämnden fick täckning för liknande lokalanpassningar i 2018 års
budget utgår man från att så sker även 2019.
Kultur- och fritidsnämnden investeringsram 2019, enligt direktivet i
planeringsförutsättningarna, uppgår till 8 500 tkr. Dock har kultur- och
fritidsnämnden föreslagit en investeringsram på cirka 21 000 tkr.
skillnaden förklaras främst med att:
•
•

förstudien för Sjöaremossens omklädningsbyggnad inklusive
inventarier är klar och kostnadsberäknad till 11 360 tkr.
ett åtgärdsval för ombyggnation av Kyrkskolan är klar och en förstudie
planeras under hösten 2018. Investeringen får maximalt kosta 5 000 tkr
varav 2 000 tkr förväntas användas under 2019 och 3 000 tkr under
2020.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2018/0118

Kontorslokaler Aktiv Senior
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. anmoda servicenämnden att hyra lokaler på Drottninggatan 11 i
Varberg åt kultur- och fritidsnämnden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
All verksamhet inom kultur- och fritidsområdet som riktar sig till seniorer
har samlats under det som kallas Aktiv senior. Kommunfullmäktige har
tillskjutit 2,5 miljoner kronor årligen för att skapa och utveckla
seniorverksamheten. Aktiv senior innebär att ta ett helhetsgrepp kring
mötesplatser och aktiviteter för seniorer i hela kommunen.
Aktiv senior innebär också start av ett mobilt team som ska röra sig runt om
i kommunen för att stötta föreningsliv och ideella krafter att fylla
mötesplatser med verksamhet. Det mobila teamet kan bidra till att
undersöka vad det är för verksamheter som efterfrågas, hjälpa till att starta
upp aktiviteter och stötta ideella krafter att driva dem vidare på egen hand.
Frivilligverksamheten och annan redan existerande mötesplatsverksamhet i
Varberg, som tills i mars i år bedrevs av socialnämnden, blir tillsammans
med det mobila teamet en del av verksamheten Aktiv senior. Aktiv senior
blir således en övergripande benämning på hela arbetet som gäller
mötesplatser för seniorer i Varberg. Navet i verksamheten kommer bli
seniorcentret ”Ljuspunkten” på Lorensberg i centrala Varberg. Denna lokal
rymmer ej plats för arbetsplatser åt personalen. Det innebär att teamet
behöver kontorslokaler för att samla verksamheten på en arbetsplats.
Lokalerna ska inrymma kontorsarbetsplatser samt personalutrymme.

Jämställdhetsbedömning
Jämställdhetsbedömning är inte aktuellt i ärendet.

Övervägande
Verksamheten har tillsammans med serviceförvaltningen inventerat
befintliga lokalresurser och det finns inga lediga lokaler som teamet
kan sitta samlat i. Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag på
lokaler; Drottninggatan 11. Dessa lokaler motsvarar de behov som
verksamheten har gällande arbetsplatser både vad gäller utrymme för
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hela arbetsgruppen men också nära kollegor både inom den egna
förvaltningen och övriga förvaltningar.

Ekonomi och verksamhet
Hyreskostnaderna på 88 680 kronor per år kommer att tas inom ramen för
verksamheten.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2018/0084

Svar på remiss - Begäran om yttrande digital
Agenda 2020–2023
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. tillstyrka Digital agenda för Varbergs kommun 2020–2023.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Den Digitala agendan har till syfte att stötta förvaltningarna i att utveckla
sin verksamhet genom digitalisering. Den ska underlätta för invånare,
företag och organisationer i Varbergs kommun. Den digitala agendan ska
visa kommunens viljeinriktning de närmaste åren och följa intentionerna i
den Digitala policyn för Varbergs kommun. En ny policy gäller från och
med 2019.
Agendan pekar ut områden som Varbergs kommun ska fokusera på under
de närmaste åren och blir på det sättet en gemensam viljeinriktning för att
möta verksamheternas utveckling genom digitalisering. Den belyser även
områden som behöver tas upp för att hanteras på kommungemensam
central nivå då utvecklingen berör kommunens verksamhet som helhet.
Den digitala agendan är uppbyggd kring åtta fokusområden:
• Bredbandsutbyggnad
• Informationssäkerhet, integritet
• Självservicetjänster och digital förvaltning
• Spetsteknik och artificiell intelligens (AI)
• Arkitektur, standarder och öppna data
• Ledarskap, kultur och samverkan
• Digital innovation - arbetssätt och kompetens
• Medborgardialog
Jämfört med den Digitala agendan för 2019–2022 har en del rubriker
utgått och andra formulerats om något. En nyhet är att ledarskap och kultur
inom organisationen tillkommit och anges som en avgörande faktor för en
framgångsrik digitalisering. Det sägs att det ”krävs en kultur och ett
ledarskap som tillåter misstag och firar framgångar på alla nivåer i
organisationen. Varberg har genom sin vision goda förutsättningar att surfa
på förändringsvågorna och göra det bästa av dem och inte hamna under och
översköljas av dem. Men då måste Varberg våga kliva fram och visa mod
och ett ledarskap på alla nivåer”.
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En styrgrupp med förvaltningscheferna har bildats, Ledningsgrupp för
digital utveckling, för att avstämningar ska kunna göras löpande.

Beslutsunderlag
Digital agenda för Varbergs kommun, 2020–2023.

Jämställdhetsbedömning
Jämlikhet ska råda oavsett var invånaren väljer att bo i Varbergs kommun.
Tillgång till internet och de möjligheter som en bredbandsutbyggnad och
digitalisering innebär gynnar både män och kvinnor i lika hög utsträckning.

Övervägande
Den digitala agendan innehåller fokusområden, som är förändrade utifrån
tidigare agenda. Några av fokusområdena berör kultur- och fritidsnämnden
i större utsträckning än andra. Den digitala agendan har bearbetats i den
kommungemensamma digitaliseringsgruppen, där förvaltningen är
representerad. Förvaltningen har i den grupperingen, utifrån
verksamheternas behov, framfört synpunkter på den digitala agendan.
Agendan har också stämts av i Ledningsgrupp för digital utveckling.
Förvaltningen behöver fortsatt beakta olika systems inbördes kopplingar till
varandra inför framtida systemutveckling. Detta för att kunna hämta ut en
samlad data från olika källor.
Det bör även påpekas att i dagsläget finns ingen specifikt avsatt resurs för
digitalisering, IT och system på förvaltningen, vilket gör att frågorna måste
hanteras inom ordinarie tjänster. Därför är den Digitala agendan ett särskilt
betydelsefullt stöd för förvaltningens utveckling på området.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2018/0080

Begäran om yttrande - motion från Gösta
Johansson (S) och Vivi-Anne Karlsson (S) om
bevarandeplan för Strömma kraftverk och
Strömma damm
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. tillstyrka motion angående att upprätta en bevarandeplan för Strömma
kvarn och Strömma damm.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Strömma kvarn och damm har en historia som började 6 november 1914 då
Tvååkers Kraft AB bildades för att tillgodose Tvååkers samhälle med energi.
Kraftbolaget skulle producera el med hjälp av tre stycken vattenkvarnar i
Strömma. 1915 var Strömma Kraftstation igång och levererade el och ända
fram till 1956 fanns det ytterligare en damm i Dagsås, som dock rasade
2017.
Den miljö och byggnation som kraftverket och dammen är idag är ett tydligt
exempel på den industrialisering och samhällsbyggnad som skett från
1900-talets början i Sverige, då elektricitet var ett av de innovativa inslagen
för utveckling. Därför tillhör platsen de arv och kulturmiljöer som bär spår
efter människors liv och verksamhet.
Idag är det Varberg Energi AB som är ägare och en restaurering har skett av
byggnader och omgivning. Strömma damm fungerar idag som ett
fördröjningsmagasin och kvävefälla för centrala delarna av Hallands
bokskogsområdes avvattning.
Motionärerna vill att Varbergs kommun i samråd med Varberg Energi AB
tar fram en bevarandeplan för kraftverket och dammen. För att på så sätt
säkra dess framtid och fortsatta underhåll som ett industriminne och arv att
förvalta.

Beslutsunderlag
KFN 2018/0080 Begäran om yttrande över motion angående Strömma
kvarn och Strömma damm.

Jämställdhetsanalys
Jämställdhetsanalys är inte aktuellt i ärendet.
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Övervägande
Kultur- och fritidsnämnden anser att det är motiverat att Varbergs
kommun i samråd med Varberg Energi upprättar en bevarandeplan för
Strömma kraftverk och Strömma damm sett utifrån det historiska
perspektivet och ett arv att förvalta.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 112

Sammanträdesprotokoll
2018-08-29

20

Dnr KFN 2018/0079

Namnsättning - Ungdomsgården i Bua
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. godkänna namnförslaget BU [bi: ju:] som nytt namn på Bua
ungdomsgård.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Verksamheten har sedan tidigare namn på ungdomsgårdar som är
föreslagna av ungdomar som ingår i inflytandegrupper. Syftet med
namnsättningen är bland annat att markera en nystart för gårdarna.

Beslutsunderlag
Fritidsledarna har haft namntävling för Bua ungdomsgård i samband med
invändig renovering som blev klar i juni 2018. Ungdomarna fick rösta fram
förlag på nytt namn för ungdomsgården och förslagen var: Gården, Garaget
och BU.

Jämställhetsbedömning
Namnet BU kommer från ortsnamnet Bua och är därmed
könsneutralt.

Övervägande
Förslaget som vann var BU [bi: ju:] med motiveringen att den kopplas till
ortsnamnet Bua och med ”Be yourself ” Gården där du kan vara dig själv.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

Delegeringsärenden
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. att lägga redovisning av delegationsärenden till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Tillförordnade avdelningschefer på kulturavdelningen vecka 26-31 2018.
2. Tillförordnad avdelningschef på ungdomsavdelningen vecka 27-31 2018.
3. Tillförordnad
20180729.

avdelningschef

på

fritidsavdelningen

20180621–

4. Projektstöd för kortfilmen Rollen – Beviljande av ansökan med 10 tkr.
5. Projektstöd, Sinnamon Music AB – Beviljande av ansökan med 28 tkr för
en körkonsert med miljötema.
6. Projektstöd, Opera Warberg- Beviljande av ansökan med 50 tkr för en
operafestival.
7. Projektstöd, efterproduktion Tennis Dad – Avslag på ansökan.
8. Projektstöd, Varbergs enade studenter – Beviljande av ansökan med
8000 kronor för evenemanget Weststock.
9. Projektstöd, ABF Halland – Beviljande av ansökan med 11 500 kronor för
Öppet Hus i samband med Barnfestivalen.
10. Idecentralen, Pop up secondhand – Beviljande av ansökan med 2000
kronor för loppis.
11. Projektbidrag, movEmotion – Avslag på ansökan.
12. Projektbidrag, Maskrosteatern – Avslag på ansökan.
13. Projektstöd, Himle Bygdegårdsförening u.p.a. – Beviljande av ansökan
med 2000 kronor för arrangemang i samband med Barnfestivalen.
14. Projektstöd, Gröna Lådan – Beviljande av bidrag med 8 000 kronor för
arrangemang i samband med Barnfestivalen.
15. Projektstöd, Bengtssons Brothers – Beviljande av ansökan med 20 tkr
för en kortfilm.
16. Projektstöd, Kulturföreningen Seek You Seek You – Beviljande av
ansökan med 25 tkr för arrangemang i samband med Barnfestivalen.
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17. Projektstöd, Bengtssons Brothers – Beviljande av ansökan med 40 tkr
för dokumentärfilm i samband med Barnfestivalen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

Rapporter
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. att lägga redovisning av rapporter till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. KS § 109/2018 (Dnr KS 2016/0601) – Uppföljning av internkontroll
2017.
2. KF § 110/2018 (Dnr KS 2018/0099) – Tertialrapport 2018, Varbergs
kommun.
3. KF § 111/2018 (Dnr KS 2016/0601) – Uppföljning av internkontroll 2017.
4. KF 112/2018 (Dnr KS 2017/0749) – Attestreglemente med tillhörande
tillämpningsanvisning.
5. KF § 120/2018 (Dnr KS 2018/0271) – Nämndsorganisation för
mandatperioden 2019–2022.
6. KS § 131/2018 (Dnr KS 2018/0209) – Dataskyddsombud
kommunstyrelsen.
7. KS § 156/2018 (Dnr KS 2017/0716) – Revidering av kommunstyrelsens
delegeringsförteckning punkt 20 s.
8. SKL, Cirkulär 18:27 – Budgetförutsättningar för åren 2018–2021.
9. Migrationsverket – Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande
unga asylsökanden med flera.
10. Protokoll KFN au 2018-08-15.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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