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Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

20 juni 2018

Datum då anslaget sätts upp

28 juni 2018

Datum då anslaget tas ned

19 juli 2018.

Förvaringsplats för
protokollet

Kultur- och fritidsförvaltningen, Norrgatan 25.

Underskrift

Gunilla Sandkvist

Justerandes sign
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Dnr

Centralen, ungdomsverksamhet - information
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ungdomsutvecklarna Lisa Pedersen, Angelina Sahlgren Söder och Annika
Persson informerar nämnden om Centralens ungdomsverksamhet, en
mötesplats för unga mellan 15 och 25 år, som till stor del drivs av
ungdomar. Navet i verksamheten är centralgruppen som består av
ungdomar som är intresserade av att vara med och påverka verksamheten.
De har också inflytande genom delaktighet samt beviljande av
projektansökningar genom idécentralen.
Idécentralen genomsyrar hela verksamheten och har funnits i nio år.
Inför framtiden kommer centralen bland annat att arbeta med samarbeten,
marknadsföring och ungdomsambassadörer.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr

Kundnöjdhetsmätning Mittpunkten - information
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Utvecklingsstrategerna Ulrika Hernant och Tina Wallin samt fritidsledarna
Sara Löfgren och Angelica Spång informerar nämnden om
Mittpunktens verksamhet och den kundnöjdhetsmätning som genomförts.
Verksamheten riktar sig till ungdomar i åldern 12–19 år
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr

Förvaltningen informerar
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Mari Hagborg Lorentzon, avdelningschef fritid, informerar:
Veddige simhall kommer att vara klar för att ta emot besökare vecka 42.
2. Christina Josefsson, förvaltningschef informerar:
Förvaltningen har ansökt om och blivit beviljade bidrag inom bland
annat:
- Leaderprojekt, friluftsliv
- Olika projekt inom kultur
- Ungdomsavdelning/kulturskola
- Sommarlovsaktiviteter
- Kulturguide
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur
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Dnr

Kultur- och fritidsnämndens investeringar
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
• Ankarhallen, omklädning – Ingen avvikelse från budget och tidsplan.
• Lindvallen, omklädning – Ingen avvikelse från budget och tidsplan.
• Konstgräs, Håsten – Ingen avvikelse får budget och tidsplan.
• Varbergs Teater – Ingen avvikelse i budget. I dagsläget finns inget
slutdatum när byggnationen är klar.
• Meröppet Veddige bibliotek – Klart i början av hösten.
• Bua ungdomsgård – Ombyggnationen är klar och det blir invigning i
augusti.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur
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Dnr KFN 2018/0048

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

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens budget uppgår till 149 226 tkr vilket innebär
att budgeten är oförändrad gentemot förra månaden.
Nämndens preliminära driftutfall efter maj månad uppgår till 62 945 tkr
vilket innebär att 42 procent av budgeten är förbrukad. Det är på samma
nivå som den generella riktpunkten som också uppgår till 42 procent, men
ligger två procentenheter under förra årets riktpunkt som låg på 44 procent.
Siffrorna för den här månaden är framtagna tidigt och en lite större
korrigering än normalt är att vänta inför den slutliga rapporten i maj.
Analyser och prognoser presenteras på nämnden, men överlag ser det ut
som utfallet följer plan för de flesta kontona. Personalkostnaderna ligger
något över plan men kommer sjunka under sommarmånaderna, likt
tidigare år. Dock är bedömningen att personalkostnaderna behöver
analyseras noggrant framöver då trenden är stigande samt att det är den
största kostnadsposten i nämndens budget.

Beslutsunderlag
Månadsrapport maj 2018.

Jämställdhetsbedömning
Ingen jämställdhetsbedömning anses nödvändig för det här ärendet.

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2017/0037

Fördelning av ram för mindre
verksamhetsinvesteringar
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. att ur nämndens ram för mindre verksamhetsinvesteringar fördela 130
tkr till inköp av en mobil lift för simverksamheten.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Badenheten har idag en lift som man använder i Veddige simhall och
Simstadion, men den är gammal, har lagats ofta och har nu slutat fungera.
Behov finns att ersätta den med en ny lift.
Den nya lyften ska klara följande krav:
•
•
•
•
•

Mobil och smidig så att den enkelt kan förflyttas på
anläggningarna.
Ska ha möjlighet att bromsa den i nedförsbackar.
Klara att lyfta en person som väger 135 kg.
Klara skillnader från golvyta ned till vattenytan på minst 60
centimeter.
Ska kunna transporteras mellan anläggningarna utan behov
av lastbil eller lyftanordning.

Enheten har med följande option:
• Att en person som har behov av liften ska kunna manövrera
den själv då den står uppställd vid bassängkanten, alltså
kunna ta sig upp och ner i bassängen utan hjälp från
personal.
Kostnaden för liften med kraven ovan ligger på strax över 100 tkr, om
enheten inkluderar optionen så hamnar priset på 135 tkr.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, § 83, 2018.

Övervägande
Vad
Gräsklippare
Dressare
Meröppet bibliotek
Justerandes signatur

Korrigering
Ingen
Ingen
Ingen

Budget
547 tkr
238 tkr
350 tkr

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Förstärkning Varbergs
teater
Inventarier Bua
Ungdomsgård
Digitala skärmar
Rosenfred
Reserv för oförutsedda
händelser
Inköp lift
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Ingen

380 tkr

Ingen

200 tkr

Ingen

100 tkr

-130 tkr
(Från 180 tkr till 55
tkr)
130 tkr

55 tkr

9

130 tkr

Samtliga investeringar inom ram för mindre investeringar kommer att hålla
sig inom budget. Därmed så är det möjligt att redan nu fördela den reserv
som nämnden sparat för oförutsedda händelser. Dock kan det bli aktuellt
att nyttja den kvarstående reserven på 55 tkr.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur
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Dnr KFN 2018/0072

Startbidrag för nystartade föreningar
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. att godkänna förvaltningens utredning gällande införande av
startbidrag för nystartade föreningar.
2. ge förvaltningen i uppdrag att vid översynen av kommunens
bidragsbestämmelser för kultur- och fritidsområdet 2019 föreslå regler
för bidragets utformning.
3. ge förvaltningen i uppdrag att vid översynen av kommunens regler för
hyror och avgifter för kultur- och fritidsområdet 2019 ta fram förslag till
förändringar i syfte att underlätta för nystartade föreningar att hyra
kommunens anläggningar.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden gav förvaltningen i uppdrag, 2017-12-13, § 135,
att inför nämndens sammanträde i maj 2018 utreda införandet av ett
startbidrag för nystartade föreningar. Kultur- och fritidsnämnden gav vid
sammanträde 2017-05-23 förvaltningen anstånd till nämndens
sammanträde i juni 2018 med presentation av utredningen om införandet
av startbidrag för nystartade föreningar.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2017-12-13, § 135.

Jämställdhetsbedömning
Jämställdhetsbedömning är inte aktuellt i ärendet

Övervägande
Inom Varbergs kommun startar cirka två till tre föreningar årligen upp ny
verksamhet. Vid enstaka tillfällen ställs fråga om förekomst av eventuella
bidrag för nystart av förening. Varbergs kommun har inte historiskt sett
haft startbidrag för nya föreningar. Kultur- och fritidsnämnden ser positivt
på införandet av startbidrag i storleksordning om cirka 5 000 kronor som
utbetalas i samband med att protokoll från konstituerande möte och
stadgar lämnas in och föreningen har fått organisationsnummer samt bankeller postgirokonto. I samband med införandet av startbidrag bör även en
översyn ske av hyror och avgifter för 2019 avseende taxor och
prioriteringsregler vid nyttjande av kommunala anläggningar. Detta med

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
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avsikt att möjliggöra för nystartade föreningar att få tillgång till tider vid
kommunala anläggningar
Genom en omvärldsbevakning av Hallands kommuner samt några övriga
kommuner framkommer att förekomst av startbidrag samt summan för
bidraget varierar.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2012/0216

Biblioteksplan för Varbergs kommun
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. att godkänna förvaltningens uppföljning och implementering av
biblioteksplanen.
2. att ny uppföljning skall ske på nämndens sammanträde i juni 2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Biblioteksplanen antogs av kultur- och fritidsnämnden 2014-05-21. Den ska
årligen utvärderas och rapporteras till nämnden.
Årets utvärdering är gjord utifrån de fem strategiområden som planen
innehåller. Bibliotekets ledning har skrivit och personalen tagit del av den på
APT och i samband med medarbetarsamtal. Detta i syfte att all personal ska
känna till biblioteksplanen och se sitt eget arbete som en bidragande del till
måluppfyllelsen.
De utmaningar som biblioteket har i år och inför kommande år är bland
annat:
• Skolbibliotekens uppdrag
• Meröppet och utveckling av lokalbiblioteken
• Inkluderingsarbetet
• Tillgängliga media
• Barnfestivalen / Barnkonventionen / Språkstart
• Demokratiskt uppdrag / Förtidsröstning

Beslutsunderlag
Biblioteksplan 2017–2018.

Övervägande
Utvärdering och uppföljningen av biblioteksplanen 2017–2018 har
genomförts. Sammanfattning:
•

•

Justerandes signatur

Handlingsplan för skolbiblioteken är klar och en kartläggning är
gjord. Återstår en utredning och påföljande
organisationsförändring. Tidsplanen är att det ska vara klart till
läsåret 2019/2020. Skolbibliotekariernas arbetssituation är en viktig
arbetsmiljöfråga.
Meröppet kommer att starta i Veddige 2018 och ytterligare ett
lokalbibliotek 2019.

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden
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•
•
•
•
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Stärka barnperspektivet genom att synliggöra Barnkonventionen.
Genomförandet av Barnfestivalen. Önskemål om pilotstudie för
språkstart.
Utveckling av språkkafé och inkluderingsarbete inom hela
Kulturavdelningen.
Läsfrämjande arbete utvecklas i samverkan med Statens Kulturråd
och Region Halland.
Göra media tillgängliga i olika former, öka den digitala
delaktigheten.
Följa utvecklingen av den nationella biblioteksstrategin.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum
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Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 88

Sammanträdesprotokoll
2018-06-20

14

Dnr KFN 2018/0092

Omlokalisering Kungsäter bibliotek
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

1. godkänna åtgärdsvalsstudie gällande omlokalisering av biblioteket i
Kungsäter och införande av meröppet.

2. föreslå kommunstyrelsen att uppdra åt servicenämnden att teckna

hyresavtal med Roasjö Trä AB på fem år avseende ny bibliotekslokal i
Kungsäter.

3. föreslå kommunfullmäktige bevilja 750 tkr i investeringsram 2019 för
inventarier och anpassning till meröppet i den nya bibliotekslokalen.

4. föreslå kommunfullmäktige bevilja en ramförstärkning på totalt 625 tkr
för finansiering av hyra och utökad bemanning i den nya
bibliotekslokalen från och med 2019.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har akut behov att få tillgång till
samtliga lokaler i Kung Karl skola i Kungsäter när höstterminen 2018
startar. Förskolan i Kungsäter, som finns i en närliggande byggnad, är
trångbodd och det behövdes en lösning för att kunna ta emot de barn som
stod i kö. Detta har resulterat i att en grupp femåringar fick ta ett av de
klassrum som F-1 tidigare haft tillgång till och F-1 omgrupperade viss del av
sin undervisning till textilslöjdsalen och ett klassrum i skolan. Barn- och
utbildningsnämnden ser inte att denna lösning är optimal utifrån elever och
pedagogers arbetsmiljö.
Inför läsåret 2018/2019 behöver skolan återgå till sin tidigare organisation
och få tillgång till de lokaler som de tidigare har nyttjat. Trångboddheten på
förskolan fortsätter och Barn- och utbildningsnämnden ser en lösning med
fortsatt förskoleverksamhet för femåringar i ett klassrum. Femåringarna
har start och avslut på förskolan och behöver klassrumslokalen från cirka
8.00-15.30.
Barn- och utbildningsförvaltningen har föreslagit kultur- och
fritidsnämnden ett lokalbyte inom skolan. Omlokalisering inom skolan till
ett läge mitt i skolbyggnaden är svår utifrån tillgänglighet och arbetsmiljö
för bibliotekets verksamhet och personal. När biblioteket håller öppet på
tider då skolan är stängd måste skolans lokaler hållas upplåsta så att
besökare till biblioteket kan komma in. I kultur- och fritidsnämndens
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
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investeringsplan finns för år 2020 upptaget behov av att bygga en separat
entré till biblioteket för att möjliggöra en meröppetfunktion. Idag sker entré
via ett med skolan gemensamt kapprum. Om biblioteket skulle flytta till ett
i skolan mer centralt läge kan inte meröppetfunktion implementeras då
hela skolbyggnaden kommer vara öppen för de besökare som har lånekort.
Bibliotekslokalen är dessutom lokal för förtidsröstning inför val och
utställning för samhällsprojekt.
Ett sätt att möta barn- och utbildningsnäämndens behov är att
omlokalisera biblioteket till annan lokal i Kungsäter och i det läget utveckla
lokalen till de behov som finns. Långsiktigt så behöver behov av förskola/
skola i Kungsäter ses över utifrån befolkningsprognos. En behovsanalys
kommer att tas fram av barn- och utbildningsnämnden under hösten 2018.

Beslutsunderlag
Åtgärdsvalsstudie – omlokalisering av bibliotek i Kungsäter
Översikt skolbibliotek Varbergs kommun 2018.

Jämställdhetsbedömning
En flytt av lokalbiblioteket i Kungsäter till nya lokaler mer centralt i
samhället skulle innebära större möjligheter för ortsborna att få tillgång till
biblioteket genom utökade öppettider. En omlokalisering skulle också
innebära möjligheter för andra verksamheter att nyttja lokalen som till
exempel Aktiv senior och kulturskolan. Ur ett jämställdhetsperspektiv så är
det främst flickor och kvinnor som lånar böcker och annan media på
biblioteken. Det stämmer även på lokalbiblioteket i Kungsäter där lånen till
70% görs av kvinnor. Kvinnor är överlag överrepresenterade när det gäller
boklån varför det inte är troligt att det förhållandet nämnvärt skulle
förändras vid en omlokalisering av biblioteket i Kungsäter. Vid en
besöksmätning på Varbergs stadsbibliotek framkom att kvinnor och män
nyttjar biblioteket jämställt där man gör olika saker. Det är tänkbart att
samma förhållande även gäller lokalbiblioteken.
Kulturskolan lockar överlag fler flickor till verksamheten när det gäller
gruppundervisning, men är jämställd i den individuella undervisningen.
Aktiv senior har inte startat sin verksamhet ännu varför det inte finns
någon statistik att tillgå. Statistik visar att kvinnor upplever större
otrygghet än män vid vistelse utomhus, det är därför av vikt att se över
miljön runt biblioteket och vägen dit. Sammantaget bedöms ärendet inte
nämnvärt påverka jämställdheten men ge positiva förutsättningar för båda
könen att nyttja de resurser som erbjuds.

Övervägande
En omlokalisering av biblioteket till ny lokal hos Roasjö Trä AB har utretts
av förvaltningen.

Justerandes signatur
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I dagsläget finns en överenskommelse avseende finansiering av de olika
skolbiblioteken. Kungsäters bibliotek är ett integrerat folk- och
skolbibliotek. I Kungsäter har tjänsten tidigare bekostats helt av kultur- och
fritidsnämnden. Barn- och utbildningsnämnden har alltså inga extra
kostnader i dagsläget. För att flytta biblioteksverksamheten krävs att en
överenskommelse tecknas med barn- och utbildningsförvaltningen och
beslut från barn- och utbildningsnämnden för finansiering av
skolbibliotekstjänst med fem timmar per vecka så att skolan hanteras som
likvärdiga skolor.
Det krävs dessutom att kommunstyrelsen beslutar om ramkompensation
för ökad tjänstgöringsgrad med 15 timmar per vecka samt för framtida
hyra, kapitalkostnader och räntor för verksamhetsinvestering samt
investeringsmedel för inventarier och meröppetfunktion i ny lokal.
Bemanningsbehovet är totalt 40 timmar/vecka det vill säga 100 procent
tjänstgöringsgrad för att klara bibliotekarieuppdraget på två ställen, i
skolbibliotek och i folkbibliotek.
Om barn- och utbildningsnämnden beslutar att överta befintlig
bibliotekslokal för skolverksamhet och om finansiering för skolbibliotekarie
säkras kan barn- och utbildningsnämndens akuta behov av lokaler lösas
från och med höstterminens start. Folkbiblioteket stänger då sin
verksamhet tills ny lokal står klar. Vissa inventarier och böcker kan
överlåtas till skolan för ett mindre skolbibliotek och kostnad för
iordningställandet bekostas av barn- och utbildningsnämnden.
En omlokalisering möjliggör för kultur- och fritidsnämnden att utveckla ett
ökat utbud av service och aktiviteter till skola, barn och unga samt
medborgarna i Kungsäter, då lokalytan blir större. Nytt läge och genom en
lokalanpassning kan även meröppetfunktion införas direkt. Det möjliggör
dessutom för en god arbetsmiljö för bibliotekspersonalen. Lokalen får ett
mer centrumnära läge och i närhet till framtida centrumstråk.
I nämndens investeringsplan 2020 finns ett investeringsbehov upptaget för
ombyggnation av befintligt bibliotek för att klara en meröppetfunktion.
Om extern lokal istället anpassas och hyrs in utgår investeringsbehovet.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att biblioteket omlokaliseras under
förutsättning att finansieringsfråga kan lösas.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Kommunstyrelsen
Servicenämnden
Fastighetschef och lokalsamordnare
på serviceförvaltningen
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Dnr KFN 2018/0083

Redovisning av uppföljning och insyn av
verksamhet som utförs av privata utförare
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. att godkänna förvaltningens redovisning av uppföljning och kontroll av
verksamhet som utförs av privata utförare.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Riksdagen har beslutat om förändringar i Kommunallagen som innebär att
kommunfullmäktige för varje mandatperiod ska anta ett program med mål
och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare. Detta gäller
från och med 1 januari 2015. Syftet är att förbättra uppföljning och kontroll
av privata utförare samt öka allmänhetens insyn i privata utförares
verksamhet.
Förändringarna i Kommunallagen innebär att kommunen skall
- Kontrollera och följa upp verksamhet som enligt lag drivs av privata
utförare
- Genom avtal tillförsäkra information som gör det möjligt för
allmänheten att få insyn i verksamheten
- Se till att kommunala företag ger allmänheten insyn i verksamhet
som de lämnar till privata utförare
- I fullmäktige besluta om ett program för varje mandatperiod med
generella mål och riktlinjer när verksamheter drivs av privata
utförare
- Tillgodose en generell informationsskyldighet när enskilda personer
kan välja mellan olika utförare
Programmet omfattar verksamheter som tydligt riktar sig till och rör
invånarna. Det kan handla om hela verksamheter som till exempel särskilda
boenden för äldre. Det kan också handla om delar av en verksamhet som
har stor betydelse för invånaren som till exempel måltidsverksamhet och
städning i skolan.
All verksamhet som kommunen upphandlar inom alla
verksamhetsområden omfattas av programmet, till exempel vård och
omsorg, kultur och fritid, hälso- och sjukvård, gata och park,
fastighetsförvaltning, kommunikation och infrastruktur.
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Eftersom programmet gäller upphandlad verksamhet är det viktigt att
påpeka att krav på uppföljning, insyn med mera, som läggs fast i
programmet, generellt inte kan få genomslag på gällande avtal, där
villkoren redan är reglerade. Krav som programmet lägger fast kan endast
påverka förfrågningsunderlag och avtal i upphandlingar som ligger framåt i
tiden.
Mot bakgrund av ovan nämnda förändring i kommunallagen uppdrar
kommunfullmäktige åt varje berörd nämnd att med utgångspunkt i
programmet ansvara för att utförare, oavsett driftform, inom nämnden
ansvarsområde bedriver verksamheten enligt:
-

De lagar förordningar och föreskrifter som gäller för verksamheten.
De mål och riktlinjer som kommunfullmäktige och nämnd har
fastställt i verksamhetsplaner.

I juni månad varje år översiktligt redovisa till kommunstyrelsen på vilket
sätt avtal för privata utförare och uppdrag för kommunal regi följs upp.

Beslutsunderlag
KF 2016-02-16, § 30.

Övervägande
Delar av nämndens verksamheter utförs av privata utförare och omfattas av
lagändringen. Till de största hör gymverksamheten i Håstens simhall samt
caféverksamheten i Kulturhuset Komedianten. Båda dessa verksamheter är
upphandlade enligt LOU och avtalen med de privata utförare som tilldelats
uppdragen utgörs av tjänstekoncessioner. Avtalens löptid inklusive
förlängning sträcker sig till 2023-06-30 respektive 2018-12-31.
Badverksamheten i Kallbadhuset drivs av en privat utförare. Avtalet har
tillkommit före LOU och regleras därför genom ett hyresavtal.
Förvaltningen har sagt upp avtalet för omförhandling. Avtalet upphör
senast 2019-03-31.
Därutöver utför bidragsberättigade föreningar i varierande omfattning
skötsel av idrottsanläggningar. Den inledande löptiden för dessa avtal är
vanligtvis tre år, därefter förlängs avtalen med ett år i taget.
Förvaltningen har begränsad möjlighet att påverka gällande avtal men
kommer att omförhandla avtalsvillkoren i samband med att respektive avtal
löper ut och förlängs. Detta möjliggör för kultur- och fritidsnämnden att till
kommunstyrelsen årligen i juni månad följa upp och redovisa uppgifter om
privata utförare.
Inom förvaltningen finns en fastställd rutin för avtalshantering. Vid
upprättande av avtal används om möjligt avtalsmallar som underlag.
Kompletteringar kommer att göras i befintliga avtalsmallar som säkerställer
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att utförarens skyldighet att lämna uppgifter samt biträda kommunen vid
uppföljning och utvärdering av verksamheten enligt Kommunallagen
tydligt framgår av respektive avtal.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2018/0058

Svar på remiss Begäran om yttrande - Policy för
reklam i det offentliga rummet
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. att tillstyrka förslaget till policy för reklam i det offentliga rummet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Frågan om reklam i det offentliga rummet har aktualiserats på flera håll i
kommunens organisation. Varbergs kommun ser en ökad efterfrågan från
privata aktörer på att sätta upp reklambudskap och internt har behovet lyfts
av platser att sprida information på. En övergripande policy för hantering
saknats och efterfrågats av bland annat stadsbyggnadskontoret, hamn- och
gatuförvaltningen och kommunstyrelsens förvaltning. Policyn syftar till att
vara vägledande genom att klargöra kommunens syn på och
förhållningssätt till reklam i det offentliga rummet. Med policyn som grund
skapas förutsättningar att vidareutveckla mer detaljerade riktlinjer för
berörda förvaltningar.

Beslutsunderlag
Kommunkansliets beslutsförslag 2018-02-15.
Policy för reklam i det offentliga rummet, kommunledningskontor, 201801-23.

Jämställdhetsbedömning
För de ytor som Varbergs kommun är ansvarig för är det viktigt att
reklamen som kommuniceras förhåller sig till vår värdegrund, särskilt med
avseende på genusperspektiv och mångfald. Det är också bra att det i
policyn nämns att etiska aspekter vad det gäller reklambudskapens innehåll
ska beaktas och omnämnas vid ett eventuellt samarbete med en extern
aktör när det gäller reklam i det offentliga rummet.

Övervägande
Som redan nämnts finns det behov av en samsyn i organisationen kring
frågorna om reklam i det offentliga rummet. Kultur- och fritidsnämnden
välkomnar därför att en kommunövergripande policy tagits fram. Det är bra
att man varit tydlig med att man vill skydda kulturhistoriska miljöer och
stadens gestaltning. I sammanhanget är det också värt att nämna kultur-
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och fritidsnämndens ”Riktlinjer för upplåtande av reklamplats vid
kommunala anläggningar”, som redan tagits fram.
Policyn nämner dock inte fysisk skyltning i det offentliga rummet.
Exempelvis vepor på husfasader, beachflaggor, vimplar och flaggspel utgör
också ett växande inslag i gatubilden, särskilt i Varbergs innerstad.
När man nu tar ett samlat grepp på hur man ska hantera reklam i det
offentliga rummet finns det anledning att även påtala behovet av en strategi
för digital skyltning i Varberg, särskilt i innerstaden. Kultur- och
fritidsnämndens verksamheter, men även många andra aktörer, skulle
kunna dra nytta av digitala tavlor som kan användas mot både turister och
kommuninvånare för att informera, marknadsföra och visa vägen till
evenemang, besöksmål och samhällsfunktioner. Tavlorna kunde användas
både av kommunen och av kommersiella aktörer, dock med en tydlig
avsändare som omöjliggör sammanblandning.
Det skulle också kunna åtgärda den brist på hänvisningstavlor som finns
och som är särskilt bekymrande i en stad som har så många besökare som
Varberg. För besökare som anländer via järnvägsstationen eller med bil ska
det vara enkelt att hitta till centrala besökspunkter: Varbergs torg,
Kulturhuset Komedianten/Varbergs teater, Arena Varberg, Teater Halland
med flera.
Slutligen bör det tas fram tillämpningsanvisningar till policyn för att
konkretisera innehållet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2017/0133

Granskningsyttrande över förslag till detaljplan
för Hägern 4,6 och 8
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. att tillstyrka förslag till detaljplan för Hägern 4, 6 och 8.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Detaljplanens syfte är att förtäta bebyggelsen inom planområdet med
bostäder. Förtätningen sker dels genom påbyggnad på tre befintliga
byggnader och dels genom uppförandet av två nya flerbostadshus vid sidan
om den befintliga bebyggelsen. Del av flerbostadshus på Hägern 6 rivs i
samband med genomförande.
Efter synpunkter som framkommit vid samrådsgranskning föreslås bland
annat följande ändringar i det reviderade detaljplaneförslaget:
•

Den norra av de två tillkommande bostadshusen på Hägern 6 har
ritats om och kommer utföras i fyra våningar och vind innehållande
förråd med mera. Högsta tillåtna nockhöjd sänks till högst +39
meter över nollplanet.

•

Nockhöjden för bostadshusen på Hägern 4 och 8 föreslås vara +37
respektive +36.

•

En tydlig sektion som visar hur nockhöjder beräknas i förhållande
till nollplanet har införts på plankartan och i planbeskrivningen.

•

Planbestämmelser som reglerar viss gestaltning har införts.
Planbeskrivningen har även kompletteras med vissa principer som
bör gälla för gestaltning av ny bebyggelse.

Dessutom har planbeskrivningen förtydligats och utvecklats generellt.

Beslutsunderlag
Plan- och genomförandebeskrivning: Detaljplan för Hägern 4, 6 och 8
Granskningshandling upprättad 2017-06-22, reviderad 2018-05-24.
Varbergs kommun.
Samrådsredogörelse: Detaljplan för Hägern 4, 6 och 8. Upprättad 2018-0420, Varbergs kommun.
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Beslutsunderlag: Yttrande detaljplan för Hägern 4, 6 & 8. Dnr: KFN
2017/0133–3, 2017-08-28. Kultur- och fritidsnämnden, Varbergs kommun.

Jämställdhetsbedömning
Ingen jämställdhetsbedömning anses nödvändig för ärendet.

Övervägande
De ändringar som gjorts sedan första remissrundan, bland annat att
byggnadshöjden sänkts från sex till fyra våningar (med inredd vind),
minskar påverkan på omkringliggande bebyggelse, och är därför positiva. I
övrigt finns inget att tillägga.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2018/0081

Svar på remiss - Samrådshandling gällande
detaljplan för Adjunkten 6 m.fl.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. att tillstyrka förslag till detaljplan för Adjunkten 6 m.fl., södra Sörse, med
rekommendationen att man lägger till gestaltningsprinciper som säkrar
att den nya exploateringen harmoniserar med befintlig bebyggelse.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Detaljplanens syfte är att tillföra ytterligare en årsring i Sörseområdet
genom att möjliggöra för flerbostadshus av varierande höjd placerade kring
gröna gårdar. Syftet är också att ge utrymme för tillräcklig parkering både
för befintliga och nya bostäder, möjlighet till etablering av
centrumfunktioner i området samt en ny infart från Västkustvägen i
planområdets norra del.
Planförslaget möjliggör cirka 275–300 bostäder och plats för cirka 450
bilar. Bostadshusens våningsantal ska variera mellan fyra och sex våningar.
Parkeringshus tillåts vara upp till fem våningar. Planförslaget innefattar
även gång- och cykelvägar samt en busshållplats.
Området Sörsedammen finns utpekat i kommunens kulturmiljöprogram för
stadsområdet, Stadens karaktärer (godkänt av Byggnadsnämnden 2012-0830) och beskrivs som karaktäristiskt för 1960– och 70-talen. Området
uppfördes 1967–1973 och är Varbergs största enhetliga lamellhusområde i
miljonprogrammets anda. Kulturmiljöprogrammets rekommendationer för
området är att ursprungligt utförande och material bör vara vägledande vid
förändringar, att p-platser och garage bör placeras i områdets ytterkanter
samt att bostadshus bör placeras runt gårdar.
Planförslaget anger inte några bestämmelser som styr material eller annan
utformning. Därmed frångås riktlinjen om att ursprungligt material och
utförande ska vara vägledande. Syftet med planförslaget är att skapa en ny
årsring i Sörseområdet och istället för att härma det gamla ge utrymme för
dagens material och estetik.
Planområdet berör fornminne RAÄ Varberg 120 – boplats som ligger inom
fastigheten Getakärr 5:1. Boplatsen påträffades i samband med arkeologisk
utredning 2004. Utredningen anger att boplatsen bör slutundersökas före
eventuell exploatering av marken. Undersökningen innebär att
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fornlämningen grävs ut, dokumenteras och tas bort innan byggnation
startar. Den arkeologiska undersökningen ska genomföras innan
startbesked får ges.

Beslutsunderlag
Plan- och genomförandebeskrivning. Detaljplan för Adjunkten 6 m. fl.
Samrådshandling, 2018-04-26, Varbergs kommun.

Jämställdhetsbedömning
Placering, utformning och belysning av parkeringshus är betydelsefull för
att skapa en trygg miljö, som gör att såväl flickor/kvinnor som pojkar/män
upplever att parkeringen är tillgänglig på lika villkor.

Övervägande
Det är anmärkningsvärt att planförslaget inte har med någon viljeinriktning
vad gäller gestaltningen trots att området, som del av Sörsedammen, är
utpekat i kulturmiljöprogrammet. Även om man ser bebyggelsen som en ny
årsring kommer kvarteren ändå att existera i dialog med varandra. Om
grundläggande gestaltningsprinciper läggs till i detaljplanen kan dessa
fungera som en garanti för att den nya och den äldre bebyggelsen
tillsammans ger ett harmoniskt intryck, även om de inte går i samma stil.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2018/0082

Svar på remiss - Samrådshandling gällande
detaljplan för Almeberg 15
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. att tillstyrka förslag till detaljplan för Almeberg 15.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Detaljplanens syfte är att möjliggöra ett flerbostadshus med en byggnadsyta
på cirka 350 kvadratmeter innehållandes cirka elva lägenheter. Utöver
bostadshuset planeras markparkeringar, förråd och miljöhus. Den
befintliga villan inom planområdet planeras att rivas.
Planförslaget möjliggör ett flerbostadshus med bostadsändamål i tre
våningar plus en inredd vind alternativt ett från fasaden indraget övre plan.
Under byggnaden anläggs ett garage med plats för boendeparkeringar.
Huset placeras med långsidan mot Mellangatan och gaveln mot
Bryggaregatan, något indragen från fastighetsgräns.
Planområdet ligger inte inom riksintresse för kulturmiljö och finns inte
upptaget i bebyggelseinventering eller Stadens karaktärer - kulturmiljöer i
stadsområdet.

Beslutsunderlag
Plan- och genomförandebeskrivning. Detaljplan för Almeberg 15,
samrådshandling, 2018-04-26, Varbergs kommun.

Jämställdhetsbedömning
Forskning visar att kvinnor upplever otrygghet på offentliga platser i högre
grad än män, och otrygghet är den faktor som mest begränsar kvinnors
möjlighet att röra sig i stadsmiljön. När man planerar gestaltning av ett
område är det därför viktigt att ta hänsyn till trygghetsskapande åtgärder
som gör platsen lika tillgänglig och välkomnande för både kvinnor och män,
flickor och pojkar. Därför är utformning och belysning av ett eventuellt
underjordiskt garage betydelsefull för att båda könen ska ha samma
tillgänglighet till parkering.

Övervägande
Den föreslagna byggnationen är relativt massiv, trots att man försökt ge ett
nättare intryck genom bland annat en indragen fjärde våning. Detta ska
dock vägas mot nyttan av ett effektivt utnyttjande av marken, i
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bostadsbristens Varberg. I övrigt har kultur- och fritidsnämnden inga
synpunkter på förslaget.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2018/0093

Samrådsyttrande över förslag till ändring av
1936 års stadsplan för Varberg
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. att tillstyrka förslag till ändring av 1936 års stadsplan för Varberg.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
En fastighetsägare har inkommit med en förfrågan om ändring i detaljplan
för att möjliggöra fler bostadslägenheter inom befintligt bostadshus.
Varbergs stadsplan från 1936 medger för den aktuella fastigheten att
bostadshus högst får inredas med två bostadslägenheter. Ansökan omfattar
ett undanröjande av aktuell bestämmelse, medan byggrätten i form av
byggbar mark, höjd och placering kommer att fortsätta att gälla enligt
nuvarande bestämmelser. Genom en ändring i gällande stadsplan ges
möjlighet att se över planbestämmelsen i sin helhet.
I dag gäller 1936 års stadsplan för delar av Varbergs stad. För cirka 155
fastigheter reglerar planen antal bostadslägenheter per fastighet. Syftet
med ändringen av detaljplan är att ta bort planbestämmelsen som
begränsar antal bostadslägenheter och möjliggöra för fler lägenheter inom
befintliga byggnadskroppar. Till grund för byggnadsnämndens beslut om
ändring av detaljplan ligger uppfattningen att ett borttagande av
bestämmelsen möjliggör för fler bostäder inom befintlig struktur, i bra
strategiska lägen av staden. Eftersom byggrätten i övrigt kvarstår
oförändrad, bedöms en sådan ändring inte i sig själv skapa incitament att
förändra bebyggelsen exteriört, men gör det möjligt att tillskapa nya
lägenheter inom befintliga byggnadskroppar.
Gällande detaljplan, stadsplan för Varberg nr 1, är i övrigt funktionell vad
gäller ändamål, exploateringsgrad och byggnadshöjd. En ändring enligt
förslaget möjliggör fler bostäder inom befintlig struktur.
En del av planområdet består av extra känsliga stadsmiljöer som omfattas
av riksintresse för kulturvård. Kompletterade tillägg i bebyggelse som
exempelvis externa trapphus och takkupor, som kan uppstå som en följd av
planförslaget, kan därför vara extra känsligt inom en del av planområdet.
Kompletterande tillägg i bebyggelsen ska därför hanteras varsamt i
kommande bygglovsärenden. Eftersom byggrätten kommer att fortsätta
enligt nuvarande bestämmelser bedöms påverkan på bebyggelsen exteriört
vara begränsad.
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Beslutsunderlag
Plan- och genomförandebeskrivning: Ändring av 1936 års stadsplan för
Varberg. Samrådshandling, upprättad 2018-05-08, Varbergs kommun.

Jämställdhetsbedömning
Ingen jämställdhetsbedömning anses nödvändig för det här ärendet.

Övervägande
Området som berörs av förslaget innehåller extra känsliga stadsmiljöer som
omfattas av riksintresse för kulturvård. Det är därför essentiellt att man i
bygglovsprocessen säkerställer att detaljplaneändringen inte medför stor
påverkan på bebyggelsens exteriörer. Men med tanke på att man med
detaljplaneändringen kan möjliggöra fler bostäder inom befintlig
bebyggelse, föreslår kultur- och fritidsnämnden att tillstyrka förslaget.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2018/0090

Nytt rondellnamn vid korsningen
Magasinsgatan/Trädlyckevägen/Sveagatan
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. att tillstyrka föreliggande namnförslag, det vill säga
Oskarsdalsrondellen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Med anledning av ny rondell vid korsningen
Magasinsgatan/Trädlyckevägen/Sveagatan föreslår stadsbyggnadskontoret
att rondellen namnsätts till Oskarsdalsrondellen.
Stadsbyggnadskontoret vill därav ta del av kultur- och fritidsnämndens
synpunkt på namnförslaget.

Beslutsunderlag
Skrivelse från stadsbyggnadskontoret 2018-04-06.

Jämställdhetsbedömning
Jämställdhetsbedömning är inte aktuellt i ärendet.

Övervägande
Kultur- och fritidsnämnden har inget att invända mot namnförslag på ny
rondell vid korsningen Magasinsgatan/Trädlyckevägen/Sveagatan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2018/0091

Nytt rondellnamn vid korsningen
Träslövsvägen/Österängsvägen
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. att tillstyrka föreliggande namnförslag, det vill säga Bolmenrondellen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Med anledning av ny rondell vid korsningen Träslövsvägen/Österängsvägen
föreslår stadsbyggnadskontoret att rondellen namnsätts till
Bolmenrondellen.
Stadsbyggnadskontoret vill därav ta del av kultur- och fritidsnämndens
synpunkt på namnförslaget.

Beslutsunderlag
Skrivelse från stadsbyggnadskontoret 2018-04-26.

Jämställdhetsbedömning
Jämställdhetsbedömning är inte aktuellt i ärendet.

Övervägande
Kultur- och fritidsnämnden har inget att invända mot namnförslag på ny
rondell vid korsningen Träslövsvägen/Österängsvägen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2018/0065

Konstnärlig gestaltning - Tvååker centralpark
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. att konstnären Michael Johansson tilldelas skissuppdraget för
konstnärlig gestaltning av Tvååker centralpark.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 25 april 2018 att fördela 500 tkr
vardera till Tvååker centralpark och Veddige ungdomshäng ur ram för
mindre konstnärlig gestaltning.
Förvaltningen har genom konstnärliga rådet tagit fram förslag till konstnär
att utföra skissuppdrag av den konstnärliga gestaltningen av Tvååker
centralpark, som skall bli en central mötesplats med torg, lekplats och park.
Ett gång- och cykelstråk på den gamla banvallen kommer att binda ihop
Tvååkers centrum med gång- och cykelvägen som går åt söder. Detta skapar
ett naturligt rörelsetråk och mötesplats. I de inre delarna av parken, en bit
bort från vägarna, planeras en ny lekplats. I anslutning till lekplatsen finns
öppna gröna ytor och växtlighet. För byggprojektet ska en konstnärlig
gestaltning upphandlas.
Förslaget har tagits fram genom en process med utlyst tävling där
konstnärer fått möjlighet att lämna in intresseanmälningar. 39 anbud
inkom. Förvaltningen har mottaget intresseanmälningar elektroniskt
genom www.tendsign.com, de öppnades vid samma tidpunkt och
utvärderades av en urvalsjury utifrån annonserade kriterier.
För att följa LOU:s riktlinjer och garantera en professionell bedömning
krävs att minst majoriteten i en urvalsjury består av personer med
konstnärlig kompetens. Urvalsjuryn har bestått av konstrådet för
konstnärlig gestaltning: Maria Söderlund, stadsbyggnadskontoret, Helena
Wallin, VFAB, Helena Kylin, samhällsutvecklingskontoret, Cecilia
Frederiksen, hamn- och gatuförvaltningen samt Camilla Påhlsson, kulturoch fritidsförvaltningen som är sammankallande för rådet.
Till konstrådet inbjöds Pär Selander, projektledare för Tvååker centralpark
på hamn-och gatuförvaltningen, och Jens Bengtsson, projektledare för
Veddige ungdomshäng på hamn- och gatuförvaltningen, att medverka.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2018-06-20

33

Konstnärlig konsult (externa sakkunniga) har också breddats till konstrådet
den 1 juni genom konstnären Susanne Westerberg och konstnären Patrik
Elgström.
Konstrådet beslutade vid möte den 1 juni 2018, att föreslå konstnären
Michael Johansson att utföra ett skissuppdrag utifrån följande kriterier:
•
•
•
•
•

Konstnärlig praktik med oväntade kvalitéer och visionär bärkraft
Verkshöjd, rikt konstnärskap och precision i tematik och uttryck
Känsla för materialmöten och materials inneboende uttryck
Förmåga att överblicka komplexa projekt och uppvisa kompetens att
arbeta med rumslig skala
Förmåga att arbeta platsspecifikt och kunna förhålla sig till ett
projekts ramverk

Tidplanen är preliminär och fastställs vid avtalsskrivning
•
•
•
•
•
•
•

25 maj deadline för intresseanmälan
20 juni beslut om skissuppdrag i nämnd
4 juli uppstartsmöte
9 augusti skissinlämning
29 augusti beslut i nämnd
September-december konstnären realiserar skiss tillsammans med
projektet
December slutbesiktning av färdig konstnärlig gestaltning

Beslutsunderlag
KFN 2018/0065 Beslut om platser för gestaltningsuppdrag med medel för
mindre konstnärlig gestaltning 2018.

Jämställdhetsbedömning
Både i den första grova urvalsprocessen och i urvalsprocessen med
konstrådet, har flera aspekter tagits i beaktande, så som kön, ålder och
etnicitet såväl som en mångfald av uttryck. Oftast går de stora uppdragen
inom offentlig gestaltning till manliga konstnärer. Medvetenheten är stor
kring detta. Därför har nya namn tillkommit för att balansera
representationsfrågan. Tyvärr har också namn fallit bort vid kontroll av
upphandlare på grund av ofullständig ansökan. Konstrådet har sett till
formulerade kriterier och inte till kön.
En annan aspekt vad gäller jämställdhetsanalysen av inkomna anbud är att
konstnärer som arbetar dialogbaserat har dominerats av kvinnor medan
konstnärer som fokuserar på den konstnärliga gestaltningen har
dominerats av män. Konstrådet har gjort bedömningen att förmåga till
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konstnärlig gestaltning, har prioriterats framför dialog- och
processerfarenheter.

Övervägande
Gestaltningsuppdraget har utlysts som en tävling där det inkom 39
intresseanmälningar. Efter utvärdering av förslagen beslutade konstrådet
att föreslå konstnären Michael Johansson för ett skissuppdrag gällande
Tvååker centralpark.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2018/0066

Konstnärlig gestaltning - Veddige
ungdomshäng
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. att konstnären Fredrik Norén tilldelas skissuppdraget av Veddige
ungdomshäng.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 25 april 2018 att fördela 500 tkr
vardera till Tvååker centralpark och Veddige ungdomshäng ur ram för
mindre konstnärlig gestaltning. Förvaltningen har genom det konstnärliga
rådet tagit fram förslag till konstnär att utföra skissuppdrag av den
konstnärliga gestaltningen.
I riktlinjer för lekplatser i Varbergs kommun beskrivs tätorts- och
stadsdelslekplatser som basen i kommunens lekmiljöer. Där nämns även
ungdomshäng som en viktig ingång för att uppmuntra ungdomar att ta de
offentliga miljöerna i anspråk. Särskilt på landsbygden är det mycket
begränsat med platser som riktar in sig på just ungdomar, samtidigt som
behovet att umgås är stort. Under 2018 kommer projektet ungdomshäng att
genomföras i Veddige. Ungdomarna på orten har via ungdomsgården och
dialogverksamhet med kommunen möjlighet att själva påverka vad som ska
finnas i ungdomshänget.
För byggprojektet ska en konstnärlig gestaltning upphandlas.
Förslaget har tagits fram genom en process med utlyst tävling där
konstnärer fått möjlighet att lämna in intresseanmälningar. 37 anbud
inkom. Förvaltningen har mottagit intresseanmälningar elektroniskt genom
www.tendsign.com, de öppnades vid samma tidpunkt och utvärderades av
en urvalsjury utifrån annonserade kriterier.
För att följa LOU:s riktlinjer och garantera en professionell bedömning
krävs att minst majoriteten i en urvalsjury bestående av personer med
konstnärlig kompetens. Urvalsjuryn har bestått av konstrådet för
konstnärlig gestaltning: Maria Söderlund, stadsbyggnadskontoret, Helena
Wallin, VFAB, Helena Kylin, samhällsutvecklingskontoret, Cecilia
Frederiksen, hamn- och gatuförvaltningen samt Camilla Påhlsson, kulturoch fritidsförvaltningen som är sammankallande för rådet.
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Till konstrådet inbjöds Pär Selander, projektledare för Tvååker centralpark
på hamn och gatuförvaltningen, och Jens Bengtsson, projektledare för
Veddige ungdomshäng på hamn- och gatuförvaltningen, att medverka.
Konstnärlig konsult (externa sakkunniga) har också breddats till konstrådet
den 1 juni genom konstnären Susanne Westerberg och konstnären Patrik
Elgström.
Konstrådet beslutade vid möte den 1 juni 2018, att föreslå konstnären
Fredrik Norén att utföra ett skissuppdrag utifrån följande kriterier:
•
•
•
•
•

Konstnärlig praktik med oväntade kvalitéer och visionär bärkraft
Verkshöjd, rikt konstnärskap och precision i tematik och uttryck
Förmåga att överblicka komplexa projekt och uppvisa kompetens att
arbeta med rumslig skala
Förmåga att arbeta platsspecifikt och kunna förhålla sig till ett
projekts ramverk
Intresse för sociala och pedagogiska aspekter av konst

Tidplanen är preliminär och fastställs vid avtalsskrivning
•
•
•
•
•
•
•
•
•

25 maj deadline intresseanmälan
20 juni beslut om skissuppdrag i nämnd
Juli uppstartsmöte ett för konstnär tillsammans med projektet
Augusti workshops med ungdomar i Veddige
September projektering
3 oktober skissinlämning
Beslut i nämnd den 24 oktober
November-december tillverkningsperiod
December slutbesiktning av färdig konstnärlig gestaltning

Beslutsunderlag
KFN 2018/0066 Beslut om platser för gestaltningsuppdrag med medel för
mindre konstnärlig gestaltning 2018.

Jämställdhetsbedömning
Både i den första grova urvalsprocessen och i urvalsprocessen med
konstrådet har flera aspekter tagits i beaktande, så som kön, ålder och
etnicitet såväl som en mångfald av uttryck. Oftast går de stora uppdragen
inom offentlig gestaltning till manliga konstnärer. Medvetenheten är stor
kring detta. Därför har nya namn tillkommit i processen för att balansera
representationsfrågan. Tyvärr har också namn fallit bort vid kontroll av
upphandlare på grund av ofullständig ansökan. Konstrådet har sett till
formulerade kriterier och inte till kön.
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En annan aspekt av jämställdhetsanalysen av inkomna anbud, är att
konstnärer som arbetar dialogbaserat har dominerats av kvinnor medan
konstnärer som fokuserar på den konstnärliga gestaltningen har
dominerats av män. Konstrådet har gjort bedömningen att förmåga till
konstnärlig gestaltning, har prioriterats framför dialog- och processerfarenheter.

Övervägande
Gestaltningsuppdraget har utlysts som en tävling där det inkom 37 intresseanmälningar. Efter utvärdering av förslagen, beslutade Konstrådet att
föreslå konstnären Fredrik Norén för ett skissuppdrag gällande Veddige
ungdomshäng.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2018/0036

Konstnärlig gestaltning ny bad- och
simanläggning
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. att godkänna urvalet av tre konstnärer till skissuppdrag för konstnärlig
gestaltning av bad- och simanläggning i Håsten.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram
förslag till konstnärlig gestaltning av ny bad- och simanläggning i Håsten.
Varbergs kommun ska uppföra en ny bad- och simanläggning på Håstens
fritidsområde på samma plats som nuvarande simhall är belägen. Den nya
bad- och simanläggningen ska tillgodose invånarnas behov av rekreation,
fritids- och föreningsverksamhet. Satsningen bidrar även till målet att
utveckla Varberg till en spännande och nytänkande kultur- och
idrottskommun. För byggprojektet ska en konstnärlig gestaltning
upphandlas.
Bad- och simanläggningen ska byggas ihop med befintlig ishallsbyggnad på
platsen och verksamheterna kommer dela en välkomnande modern och ljus
entré med stora fönsterpartier och cafédel. Den nya simhallen planeras
kunna ta emot upp emot 350 000 besökare per år. I simhallen kommer det
att finns möjlighet till motionssim, familjebad/aktivitetsbad med
rutschkanor, relax och café. Målgruppen för simhallen och Håstens
fritidsområde är varbergsbor i alla åldrar och tillresta från andra
kommuner.
Enligt övergripande mål för Varbergs nya bad- och simanläggning är syftet
att skapa en attraktiv mötesplats med moderna, flexibla och välkomnande
lokaler för att kunna bedriva verksamhet som tar hänsyn till både
driftskostnader och miljö.
För den konstnärliga gestaltningen läggs vikt vid att den harmoniserar med
verksamheterna i Håstens fritidsområde och gärna knyter an till Varberg
som stad och de människor som bor där. Konstnären som får uppdraget ska
kunna leverera samtidskonst som håller verkshöjd och den konstnärliga
praktiken ska visa på förmågan att öppna upp för platsens sammanhang
och närmiljö.
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Gällande anbuden är inte projektet avgränsat till specifik konstform, metod
eller material utan öppet för att bedöma möjligheten till att ta in skulptur,
bild och digitala tekniker.
Tre konstnärer utses att utföra skissuppdrag. Efter att skisser lämnats in
och bedömts avser projektet att realisera en av skisserna. Bad- och
simanläggningen beräknas vara klar för invigning januari 2021.
Vid bedömning av skisser tas hänsyn till estetiska och konstnärliga värden,
samverkan med miljö och arkitektur, materialval och tekniska lösningar,
hållbarhet och underhållsaspekter. Det är meriterande om konstnären kan
visa prov på:
•
•
•
•
•
•

Konstnärlig praktik med oväntade kvalitéer och visionär
bärkraft
Verkshöjd, rikt konstnärskap och precision i tematik och uttryck
Känsla för materialmöten och materials inneboende uttryck och
förmåga att ta sig an större ytor och rum
Kunna överföra befintlig praktik till beständiga och
skötselvänliga material
Kunskapen att överblicka komplexa projekt som inbegriper flera
verksamheter
Förmåga att arbeta platsspecifikt och kunna förhålla sig till ett
projekts ramverk

Val av konstnärskap för gestaltningsuppdraget grundar sig i noggrann
analys av platsens behov och konstnärens prov på innehållsmässiga och
gestaltningsmässiga förmåga.
Intresseanmälan
Det inkom totalt 109 intresseanmälningar. En första genomgång
genomfördes av Jenny Forsgren, konstpedagog och Stina Östberg,
konstkonsulent som valde ut sex tänkbara konstnärskap som presenterades
för konstrådet, adjungerade representant för projektet samt inbjudna
sakkunniga.
Tidsplan för simhallen
21 mars
Juni
Juni - oktober
31 oktober
16 november
28 nov
5 dec
19 december
Januari 2019
Oktober 2020
gestaltning
Justerandes signatur

Intresseanmälan Varbergs kommun tillhanda
Tre konstnärskap tilldelas skissuppdrag och
Uppstartsmöte sker
Skissperiod
Skissinlämning
skisspresentation, konstrådet, Stina Ö,
Romanovski, Agneta Götesson
Beredning
Au
Nämndmöte
Beslut om tilldelning av gestaltningsuppdrag för
ett vinnande bidrag
Slutbesiktning av färdigställd konstnärlig
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Beslutsunderlag
KFN 2018/0036 Beslut om konstnärlig gestaltning ska genomföras på badoch simanläggningen Håsten.

Jämställdhetsbedömning
Både i den första grova urvalsprocess och i urvalsprocessen med konstrådet
flera aspekter har tagits i beaktande så som kön, ålder och etnicitet såväl
som en mångfald av uttryck. Sett i en tillbakablick finns en dominans av
konstnärer som är män som erhållit större konstnärliga
gestaltningsuppdrag. Därför var det väsentligt att beakta genusaspekten i
urvalsprocessen. Konstrådet har dock främst sett till formulerade kriterier
och inte till kön.

Övervägande
Konstrådet har noga övervägt konstnärskap för skissuppdraget utifrån
kriterier som estetiska och konstnärliga värden, samverkan med miljö och
arkitektur, materialval och tekniska lösningar, hållbarhet och
underhållsaspekter. Utifrån de 109 anmälningarna har ett urval skett och
tre konstnärer är valda för skissuppdrag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

Delegeringsärenden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. att lägga redovisning av delegeringsärenden till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Tillförordnad förvaltningschef 2–15 juli (Dnr KFN 2018/0016).
2. Tillförordnad förvaltningschef 23-29juli (Dnr KFN 2018/0016).
3. Tillförordnad förvaltningschef 30 juli–5 augusti (Dnr KFN 2018/0016).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

Rapporter
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. att lägga redovisning av rapporter till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Ks § 90 (Dnr KS 2018/0060) – Ansökan om verksamhetsbidrag för
2018 – Ideella föreningen Navet.
2. Ks § 97 (Dnr KS 2018/0115) – Svar på revisionsrapport om Våld i nära
relationer.
3. Kf § 86 (Dnr KS 2017/0343) – Begäran om utökad investeringsram för
löparbanor Påskbergsvallen.
4. Kf § 89 (Dnr KS 2017/0070) – Redovisning av uppdrag – Kartläggning
och kvalitetsutveckling till personer med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar.
5. Kf § 94 (Dnr KS 2017/0568) – svar på motion om riktlinjer för
kommunalt nationaldagsfirande.
6. Protokoll KFN au 180605.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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