Projektplan - Hållbarhetstema Kulturavdelningen
Hållbarhet är ett av vår tids stora utmaningar. Under våren 2020 kraftsamlar
kommunens kulturarenor såsom bibliotek, konsthall och teater kring klimatfrågan.
Genom att låta våra arrangemang och utställningar genomsyras av frågan vill vi
stimulera till reflektion och diskussion kring hur vi tillsammans kan röra oss mot ett
hållbart samhälle.

Projekttid
15 januari – 6 juni 2020.
Plats
Kulturhuset Komedianten och Biblioteken i Varberg.
Arrangör
Kulturavdelningen, Varbergs Kommun.
Projektgrupp
Lillemor Åkerman
Karin Pettersson
David Svanström
Camilla Påhlsson
Hanna Eliasson
Jennie Elmén
Ulrika Tennberg
Hanko Zell
Malin Ringmann
Kerstin Edmundsson
Andrea Johansson
Kajsa Åberg
Kommunikation och marknadsföring
Marknadsföring sker i första hand elektroniskt. Vi håller ihop arrangemangen i
projektet med tydlig symbol. Kommunikationsplan finns.
Syftet med kommunikationen är att:





Att locka personer som sällan eller aldrig tagit del av vår verksamhet att
komma på våra arrangemang
Att målgrupper som vanligen hittar till en av våra arenor ska besöka fler av
våra arenor (Att exempelvis biblioteksbesökare ska gå på en konstutställning
eller att en vårdnadshavare som brukar ta med sitt barn på barnarrangemang
ska gå på en föreläsning.)
Att stärka kulturavdelningens varumärken som moderna och hållbara spelare i
kulturvarberg.



Att bidra till kännedomen om att kulturavdelningen satsat på hållbarhet och
att visa att kulturavdelningen arbetar aktivt med att nå kommunens
hållbarhetsmål.

Bakgrund
Hållbarhet är ett angeläget och aktuellt tema som många medarbetare redan är
engagerade i. Det har från ett flertal medarbetare dessutom uttryckts önskemål om
att arbeta efter ett gemensamt tema. Engagemanget finns även hos invånarna i
Varberg och vår förhoppning är att vi med detta projekt kommer att nå nya grupper.
Satsningen är utifrån detta initierat av Kulturavdelningens chefer.
Vi hittar stöd för att satsa på hållbarhetsarbetet från politiken och i måldokument.
Det mest aktuella av dessa dokument är Ett hållbart Varberg Socialt – Ekonomiskt –
Ekologiskt Mål och Inriktning 2020-2023 (antaget av kommunfullmäktige 2014-0423): Ett hållbart Varberg
Varbergs Kommun inleder våren 2019 arbetet med att upprätta en Klimatplan. Ett
arbete som sker under ledning Therese Lindén, hållbarhets strateg i
Kommunstyrelsens förvaltning. I samband med detta planerar Varbergs Kommun att
gå med i initiativet Glokala Sverige där bland annat utbildning inom Agenda 2030
och FN:s klimatmål ingår: Glokala Sverige
Syfte och avgränsningar
”Vi vill skapa ett uthålligt samhälle och göra Varberg till ett föredöme och en
inspirationskälla i hållbarhetsarbetet. Det ska vara lätt att göra rätt”. Ur:
Kommunfullmäktiges målinriktningar 2016-2019
Hållbarhetetsarbetet är en del i kommunens långsiktiga arbete. Syftet med projektet
är att visa att hållbarhetsarbetet är viktigt genom att under en period belysa ämnet
extra mycket och arrangera programpunkter på temat.
Alla medarbetare i Kulturavdelningen ingår i projektet och en del av syftet är att öka
medvetenheten hos såväl medarbetare som chefer.
När det gäller definition av begreppet hållbarhet avgränsar vi oss i projektet till
miljö/energi/klimatpåverkan.
Mål
Det interna hållbarhetsarbetet ska ge en ökad medvetenhet kring hur vi kan bidra till
ett hållbart samhälle och det inkluderar en utbildning för samtlig personal inom
kulturavdelningen under hösten 2019. I praktiken gäller detta arbete exempelvis att
vi beställer närproducerat och ekologist, köper inga engångsartiklar samt att vi
sorterar sopor miljövänligt.
Vi vill också visa för kommunens invånare att Kulturavdelningen tar hållbarhet och
klimatpåverkan på allvar genom att vi lyfter ämnet i våra arrangemang.
Målet är att under projekttiden visa på det långsiktiga hållbarhetsarbetet och efter
projekttidens slut tänker vi fortsatt hållbart.
Aktiviteter
I samtliga verksamheter inom Kulturavdelningen ska programpunkter inom temat

hållbarhet ordnas under projekttiden. För lokalbiblioteken gäller minst en
programpunkt per barn respektive vuxen på varje bibliotek.
Vad är det vi ska göra och hur ska vi tänka? Arbetet med detta projekt är prioriterat
och viktigt. Vi tänker in det vi redan gör som går in under hållbarhet. Kontaktar gärna
föreningar som kan tänkas vara intresserade av att medverka, vi samverkar och
inspirerar varandra. Arrangemangen ska läggas under perioden 1 februari till 6 juni
2020. Rapportera in planerade arrangemang till Kajsa Åberg senast 15 november
2019.
Några av de idéer som redan nu föreslagits är föreläsning, utställning, bokfika,
bokcirkel, klädbytardag, teater, sagostund, ekopyssel, återbruk, konst, fröbytardag,
musik, bildningsresan, växtloppis, kulturfrukost, handarbete och berättarcafé.
Världsmiljödagen infaller 5 juni.
Vi är öppna för samarbete med föreningar, studieförbund samt andra förvaltningar
och avdelningar inom Varbergs kommun.

Strategi och tidsplan
2 april 2019
Inledande möte Sofie Brinkmo och Kajsa Åberg
13 maj 2019
Preliminär projektplan klar
23 maj 2019
Uppstartsmöte med projektgruppen
3 juni 2019
Information om projektet på allmänkultur APT
5 september 2019
Möte samtliga intresserade (SB, LB, Allmänkultur)
10 oktober 2019
Möte med projektgruppen
31 oktober
Deadline kommunikationsplan
14 november
Föreläsning hållbarhetsstrateg inklusive workshop
15 november 2019
Deadline program
27 november
Föreläsning ”Är vi alla klimatförnekare”
5 december
Möte med projektgruppen
15 januari-6 juni 2020 Projektperiod
6 juni 2020
Final i samband med nationaldagsfirandet i societetsparken
Juni 2020
Utvärdering i projektgruppen
Budget
Inom respektive verksamhets befintliga budget.
Utvärdering/Uppföljning
Utvärdering sker i projektgruppen under juni 2020.

