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Kfn § 1

Information
1. Förvaltningschef Christina Josefsson rapporterar om:
- förvaltningens arbete med årsbokslut är i slutskede. Prognosen pekar på
400 tkr i överskott
- studiebesök från Tranemos och Höganäs kommuner
- 3 720 personer firade Komediantens 5-årsjubileum
- Sparbanksstiftelsens förhandsbesked om sponsring av kultur- och
fritidsnämndens verksamheter
- invigning av Påskbergsvallens konstgräsplan äger rum den 28 januari
kl. 11.00-13.00
- personalärenden
2. Kulturchef Ingemar Arnesson rapporterar:
- stadsutvecklingsprojektet finns utställt på Komedianten. Allmänheten
kan lämna synpunkter om Västport
- vernissage på Komedianten den 4 februari – utställning Love city med
verk av kamerunske konstnären Pascale Marthine Tayou
- Varbergs teater kommer att stängas för ombyggnadsarbeten den 14
augusti och ca åtta månader framåt.
3. Ordförande Christofer Bergenblock informerar nämnden om turerna
kring avtalet med Kungsbacka kommun om driften av Sjöaremossens
bandybana.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2016/0015

Slutredovisning internkontroll 2016
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. godkänna genomförd uppföljning av internkontrollen 2016
2. ny uppföljning av punkten ”Uppföljning efterlevnad av ramavtal vid
inköp- avtalstrohet” skall ske på nämndens möte i januari 2018
3. rapportering av brukarundersökningen inom FUNKA (fritid för
funktionsnedsatta) skall ske till nämnden efter genomförandet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Syftet med internkontroll är att säkerställa att verksamheten inom nämndens
ansvarsområden bedrivs i enlighet med mål och riktlinjer, att de offentliga
resurserna hanteras på ett effektivt och ändamålsenligt sätt samt att
nämnden har möjlighet att utöva kontroll över sitt ansvarsområde. För att
identifiera förbättrings- och utvecklingsområden genomförs en riskanalys.
Utifrån denna tas sedan en internkontrollplan fram och utifrån riskanalys
och internkontrollplan beslutar nämnden om ett antal internkontrollpunkter
för innevarande år. Den 17 februari 2016, § 27, beslutade nämnden att
fokusera på uppföljning av verksamheten inom fritid för funktionsnedsatta
och efterlevnad av ramavtal vid inköp d.v.s avtalstrohet. Nämnden beslutade
också om sju periodiskt återkommande internkontrollpunkter som
kontrolleras löpande. De periodiskt återkommande internkontrollpunkterna
har en tydlig koppling till nämndens ansvar för ledning och styrning. Den 17
mars 2016 fastställde nämnden att slutredovisning av årets
internkontrollplan ska ske på nämndens sammanträde i januari 2017.

Beslutsunderlag
Arbetsutskott den 11 januari 2017, § 4.
Förvaltningens beslutsförslag, daterat den 4 januari 2017.

Övervägande
Uppföljning och genomförda åtgärder inom verksamheten Funka
(Fritid för funktionsnedsatta)
Ett av målen med verksamheten inom Funka är att integrera/tillgängliggöra
kultur- och fritidsnämndens ordinarie verksamhet för personer med
funktionsnedsättning. Under året har en rad åtgärder genomförts för att nå
målet. I Junior har vattenaktiviteten under 2016 utvecklats till att näst intill
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vara en ordinarie verksamhet. Ungdomsgårdarnas och simhallarnas personal
har utbildats för att på ett bättre och tryggare sätt kunna möta barn och
ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. En arbetsgrupp
med representanter från ungdomsgårdarna, konsthallen, kulturskolan,
biblioteket och simskolan har bildats. Syftet är att öka inkluderingen av
fritidsaktiviteter i ordinarie verksamhet. Samverkan i arbetsgruppen har lett
till en gemensam planering av fritidsaktiviteter inför 2017. En handlingsplan
och checklista för tillgänglighetsinventering har tagits fram. Inventeringen
kommer att genomföras under våren 2017. Flera hälsokurser har genomförts
för personer med funktionsnedsättning. Utvecklingsområdet för 2017 är att
genomföra en utvärdering av dem.
Uppföljning efterlevnad av ramavtal vid inköp-avtalstrohet
En av nämndens prioriterade internkontrollpunkter har varit att ramavtal
följs vid inköp. I de fall det finns upphandlade avtal för varor och tjänster är
kommunen skyldig att följa dessa. Avsteg från upphandlade avtal kan
medföra både juridiska och ekonomiska konsekvenser. Under 2016 har
Varbergs kommun anskaffat ett analys- och rapportverktyg som heter
BuboInvoice. Systemet följer samtliga artiklar inom alla produktgrupper och
avtalstrohetsrapporteringen redovisas kvartalsvis till berörda chefer. Under
året har förvaltningens beställare vid två tillfällen erbjudits utbildning i
beställarrollen, inköpssystem och direktupphandling. Ansvariga chefer har
under året fått information kontinuerligt och möjligheter att svara på
remissen gällande upphandlingsplanen.
Periodiskt återkommande kontrollpunkter
Arbetet med de periodiskt återkommande internkontrollpunkterna har skett
löpande och redovisas i slutrapporten av internkontrollen 2016. Inför 2017
års internkontrollplan behöver kontrollansvaret för de periodiskt
återkommande kontrollpunkterna ses över.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2016/0167

Remiss - yttrande över motion om revidering av
Konkurrenspolicy för Varbergs kommun
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. avstyrka motionen utifrån att motionärernas förslag motverkar syftet
med konkurrenspolicyn.

Reservation

Göran Stark (S), Roland Ryberg (S), Viveca Haugness (S) och
Svensson (S) reserverar sig mot beslutet.

Robin

Förslag till beslut på sammanträdet
Göran Stark (S) och Roland Ryberg (S) yrkar på att kultur- och
fritidsnämnden tillstyrker motionen.
Christofer Bergenblock (C) med instämmande av Pierre Ringborg (-) yrkar
bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att nämnden
beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärs.
Ordföranden ställer proposition enligt följande ordning:
Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag.
Nej-röst för bifall till Göran Starks (s) m fl. förslag.
Med 7 ja-röster för arbetsutskottets förslag och 4 nej-röster för Göran
Starks (S) m. fl. förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden bifalla
arbetsutskottets förslag.

Forts.
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Beslutande

Ja

Sven Andersson (M)
Kaarina Andersson (M)
Christofer Bergenblock (C)
Louise Blixt Modée (C)
Lars-Ingvar Lindblom (M)
Pierre Ringborg (-)
Robin Svensson (S)
Roland Ryberg (S)
Viveca Haugness (S)
Göran Stark (S)
Mia Petzäll (SD)

X
X
X
X
X
X

Summa

7

Nej

6

Avstår

X
X
X
X
X

4

Beskrivning av ärendet
Lars-Åke Erlandsson (V), Ingmari Carlsson (V) och Agnes Hulthén (V) har
lämnat motion om att ta bort formuleringen ”Vid konkurrensutsättning får
inte den egna verksamheten lämna anbud.” från konkurrensprövningspolicyn. Motionärerna menar att syftet med konkurrensprövningspolicyn är att ”skapa högsta möjliga kvalitet till lägsta möjliga
kostnad”, vilket rimligtvis inte bara kan ske genom privata företag utan
också genom offentliga aktörer. Att inte tillåta kommunal verksamhet
minskar konkurrensen stick i stäv med konkurrenspolicyns idé.

Beslutsunderlag
Arbetsutskott den 11 januari 2017, § 5.
Förvaltningens beslutsförslag, daterat den 12 december 2016.
Motion från upphandlingsavdelningen, daterad den 23 november 2016.

Övervägande
Nuvarande formulering i konkurrenspolicyn omöjliggör egen verksamhet
att lämna anbud, vilket betyder att det inte kan genomföras
konkurrensutsättning av den egna verksamheten utan upphandling. Då
syftet med policyns tillkomst har varit att bredda möjligheten till att lämna
anbud ser kultur- och fritidsnämnden att målet med policyn nåtts. För att
skapa tydlighet utifrån policyn finns behov av att tillämpningsföreskrifter
tas fram.
Ekonomi och verksamhet
Avslag på motionen innebär inga ekonomiska eller verksamhetsmässiga
förändringar för kultur och fritidsnämndens verksamhetsområde.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2014/0224

Utvärdering av meröppet på biblioteket i Bua
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. godkänna förvaltningens utvärdering av meröppet på biblioteket i Bua
2. ge förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningar för att införa
meröppet på ytterligare ett lokalbibliotek
3. uppdraget skall vara klart inför nämndens sammanträde den 22 mars.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har den 7 juli 2016, § 91, beslutat att utse
lokalbiblioteket i Bua till att bli kommunens första meröppna bibliotek.
Nämnden beviljade också ur sin ram för mindre investeringar 300 tkr till
kulturavdelningen i syfte att anpassa biblioteket till konceptet meröppet
(Kfn § 91 – 2015-06-07). Utöver investeringskostnader har biblioteket
beviljats en utökad årlig driftskostnad på ca 70 tkr.
Det meröppna biblioteket i Bua öppnades den 15 december 2015.
Förvaltningen har nu utvärderat projektet. I utredningen beskrivs bland
annat genomförandeprocessen, allmänhetens och personalens synpunkter,
jämställdhetsaspekten och en bedömning om framtiden. Utvärderingen
innehåller också statistikuppgifter över antal besök och lån samt
redovisning av kostnader för anpassning.

Beslutsunderlag
Förvaltningens utredning, daterad den 22 december 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 5

Sammanträdesprotokoll
2017-01-25

8

Dnr KFN 2016/0168

Dokumenthanteringsplan för kultur- och
fritidsnämnden
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. anta ny dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden
2. godkänna en retroaktiv gallring av äldre handlingar
3. i samband med nästa översyn av delegeringsförteckningen se över
delegering kopplad till dokumenthanteringsplanen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Varje myndighet skall upprätta en dokumenthanteringsplan som beskriver
myndighetens handlingar och hur dessa hanteras. Syftet med
dokumenthanteringsplanen är att åstadkomma en effektiv styrning av
dokumenthanteringen samt att leva upp till de lagkrav som åligger
myndigheten i frågor rörande redovisning av allmänna handlingar och
arkiv.
En dokumenthanteringsplan skall innehålla information om myndighetens
alla handlingar, till exempel hur och var de skall förvaras, om de
registreras, eventuell sekretess och om de skall bevaras eller gallras.
Varbergs kommun antog i mars 2013 en dokumenthanteringsplan för
kommunstyrelsens förvaltningar. Den stora skillnaden mot den tidigare
dokumenthanteringsplanen är att det har tillskapats en ny del som
benämns verksamhetsgemensam. I den verksamhetsgemensamma delen
beskrivs handlingar som finns i de flesta verksamheter och därför kan ges
likvärdiga hanteringsanvisningar. Den gemensamma delen har använts
som en grund bland annat i föreliggande dokumenthanteringsplan.
Dokumenthanteringsplaner behöver revideras regelbundet för att de skall
innehålla korrekt information och kunna vara ett stöd för verksamheten.

Beslutsunderlag
Arbetsutskott den 11 januari 2017, § 7.
Förvaltningens beslutsförslag, daterat den 24 november 2016.
Kultur- och fritidsnämndens dokumenthanteringsplan.
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Övervägande
Kultur- och fritidsnämnden har haft en gammal dokumenthanteringsplan,
men denna var i stort behov av revidering. Därför har ett i grunden
omarbetat dokument tagits fram.
Förvaltningen anser att beslut om mindre förändringar av dokumenthanteringsplanen inte skall behöva beslutas av nämnden. Därför föreslås
att kultur- och fritidsnämnden delegerar till arkivansvarig att besluta om
mindre revideringar. Med mindre revideringar avses redaktionella
ändringar, ändring av text under rubriker och anmärkningar samt
omflyttning av handlingstyper. Det innebär dock inte rätt att besluta om
ändrade gallringsfrister för handlingar eller att lägga till nya
handlingstyper.
Till arkivansvarig utses nämndsekreteraren.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 6

Sammanträdesprotokoll
2017-01-25

10

Dnr KFN 2016/0178

Föreningen Skällingegården - ansökan om
investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler
(till Boverket)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. föreslå kommunfullmäktige att bevilja Föreningen Skällingegården 944
133 kr för renovering och ombyggnation under förutsättning att Boverket
beviljar 1 773 521 kr.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Föreningen Skällingegården ansöker om bidrag hos Boverket för renovering
och ombyggnation till en total kostnad om 3 347 063 kr. Ett övergripande
mål med denna renovering är att göra lokalen tillgänglig för alla besökare
avseende rörlighet, syn och hörsel samt invändig ventilation. Detta innebär
att föreningen vill sätta in ny ventilation, renovera köket, installera
hörslinga samt sätta upp akustikplattor, sätta in hiss och ny värmepanna
samt åtgärda utemiljön av säkerhetsskäl avseende trafiken utanför lokalen.

Beslutsunderlag
Arbetsutskott den 11 januari 2017, § 8.
Förvaltningens beslutsförslag, daterat den 28 december 2016.
Föreningen Skällingegårdens ansökan, daterad den 6 december 2016.

Övervägande
Vid större investeringar i form av ombyggnad, restaurering och nybyggnad
ger staten genom Boverket bidrag. Staten står för 50 % av kostnaden,
kommunen för 35 % och föreningen för återstående 15 %. Vad det gäller
bidrag för tillgänglighetsskapande åtgärder lämnar Boverket bidrag för hela
kostnaden upp till 200 000 kr. Kompletterande frågor avseende den egna
finansieringen har ställts till föreningsrepresentanter och visar att
föreningen har fått ekonomiskt bidrag från Sparbanksstiftelsen Varberg för
att användas till egeninsatsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2016/0191

Bygdegårdsföreningen Aranäsgården - ansökan
om investeringsbidrag Boverket
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. föreslå kommunfullmäktige att bevilja Bygdegårdsföreningen
Aranäsgården 106 145 kr för renovering och ombyggnation under
förutsättning att Boverket beviljar 176 908 kr.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Bygdegårdsföreningen Aranäsgården ansöker om bidrag hos Boverket för
renovering och ombyggnation till en total kostnad om 353 815 kr.
Renoveringen innebär bland annat att föreningen vill göra standardhöjande
åtgärder i lokalen, byte av fönster samt uppsättning av akustikplattor.

Beslutsunderlag
Arbetsutskott den 11 januari 2017, § 9.
Förvaltningens beslutsförslag, daterat den 4 januari 2017.
Föreningen Aranäsgårdens ansökan, daterad den 29 december 2016.

Övervägande
Vid större investeringar i form av ombyggnad, restaurering och nybyggnad
ger staten genom Boverket bidrag. Staten står för 50 % av kostnaden,
kommunen för 35 % och föreningen för återstående 15 %. Kompletterande
frågor avseende den egna finansieringen har ställts till
föreningsrepresentanter och visar att föreningen får stöd från
Sparbanksstiftelsen Varberg för att användas till egeninsatsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2016/0173

Remiss – yttrande över detaljplan för kv.
Malmen/Charleshill
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. avstyrka detaljplanen i de delar som berör fastigheten Malmen 9
och Charleshill 1 i syfte att av kulturhistoriska skäl bevara nuvarande
byggnader
2. i övrigt tillstyrka intentionerna i detaljplanen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Planförslaget för kvarteren Malmen och Charleshill, belägna
omedelbart norr om Varbergs innerstad och cirka 150 meter från det
nya stationsområdet, syftar till att ”förtäta kvarteret och att
möjliggöra byggnation av bostäder, centrumverksamheter och kontor,
placerade i gatuliv med en stadsmässig karaktär i enlighet med
översiktsplanens intentioner”. Planområdet är 1,5 hektar stort och
avgränsas av gatorna Norra vägen, Magasinsgatan, Lilla
Drottninggatan och (en linje mellan) Baggens gränd/Gamlebygatan.
Planförslaget öppnar för sluten kvartersbebyggelse med
flerbostadshus som, fullt ut realiserad, skulle innebära en kraftig
ökning från dagens cirka 50 lägenheter till uppemot 260. Förslaget
medger nybyggnation i tre till fyra våningar med möjlighet till
vindslägenheter alternativt indragna takvåningar samt källargarage
under hus och gårdar. I överensstämmelse med översiktsplanen
möjliggör detaljplanen också ett stort inslag av ”mindre störande”
centrumverksamheter och kontor.
Intentionen är att på sikt bebygga hela kvarteret enligt planförslaget,
för att lättare länka samman det nya stationsområdet med
stadskärnan och göra det möjligt för flera människor att bo centralt.
Planförslaget kan ses som en anpassning av denna del av innerstaden,
som förväntas få ett ökat fokus i samband med tillkomsten av ett nytt
resecentrum och den nya stadsdelen Västerport. Planen innebär, mot
bakgrund av det stora behovet av nya bostäder och strategin att
förtäta stadens centrala delar, ett effektivt utnyttjande av marken.
Planförslaget kommer i konflikt med kulturmiljövärdena i området.
Fyra bevarandevärda byggnader, utpekade ibland annat 2009 års
inventering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, finns inom
området. Av dessa är trähuset på fastigheten Charleshill 1 och en
putsad fabriksbyggnad (”Knutssons marmeladfabrik”, tidigare
auktionskammare m m) på fastigheten Malmen 9 mest värdefulla.
Båda byggnaderna har placerats i klass B, vilket innebär att de
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betraktas som mycket kulturhistoriskt värdefulla, är av regionalt
intresse och bör bevaras. Fastigheterna Malmen 6 och 7 i sydöstra
delen av planområdet härrör från funkisperioden och hör till klass C.
På grund av bebyggelsemiljöns något disparata karaktär och att två
mycket värdefulla hus rivits på senare år (bl. a ett trähus på
fastigheten Malmen 5), anses de inte utgöra en sammanhållen helhet;
de upptas därför inte i planeringsunderlag Stadens karaktärer från år
2012. En realisering av planförslaget i sin helhet innebär att den
kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen (troligen successivt) rivs.
Planområdet ligger omedelbart norr om kulturmiljövårdens
riksintresse Platsarna och Varbergs innerstad. Planförslaget anses
emellertid inte medföra betydande miljöpåverkan, varför någon
miljökonsekvensbedömning inte är nödvändig.

Beslutsunderlag
Arbetsutskott den 11 januari 2017, § 10.
Förvaltningens beslutsförslag, daterat den 3 januari 2017.
Samrådshandling till detaljplan för kv. Malmen och Charleshill 1.

Övervägande

Den kulturhistoriskt intressanta bebyggelsen inom kvarteren
Charleshill och Malmen utgör inte någon från kulturmiljösynpunkt
enhetlig miljö. De fyra byggnaderna på fastigheterna Charleshill 1 och
Malmen 9 respektive Malmen 5 och 6 representerar i sig dock
betydande bebyggelsehistoriska värden. Husen är dessutom tydliga
exponenter för viktiga skeden i stadens historia: det sena 1800talets/tidiga 1900-talets industriella utveckling och 1930- och 40talets folkhemsbygge i funkisstil.
Planförslaget för kvarteren Charleshill och Malmen hamnar i skarp
konflikt med kulturmiljövärdena genom att fyra bevarandevärda
byggnader måste rivas. Särskilt värdefull är bebyggelserna på
fastigheterna Charleshill 1 och Malmen 9. Dessa utgör inte bara
veritabla karaktärsbyggnader; de är också ovanliga genom att få,
liknande byggnader från respektive tidsperioder finns kvar i Varberg.
De representerar därtill en expansiv fas i stadens historiska
utveckling, med klara paralleller till den intensiva nybyggnation som
för närvarande äger rum i staden. Rivningen av två tidigare värdefulla
byggnader i området, den ena belägen på fastigheten Malmen 5 inom
planområdet (klass A, riven så sent som 2014), innebär att bevarandet
av husen på framför allt Charleshill 1 och Malmen 9 framstår som än
mer angeläget.
Förvaltningen anser i enlighet med vad som sagts ovan, att
bevarandet av den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen på
fastigheterna Charleshill 1, Malmen 9 och Malmen 5–6 är viktigt, men
det övergripande behovet av förtätning och flera bostäder är
nödvändigt att tillfredsställa. En förtätning som innebär att delar av
byggnaderna bevaras och utvecklas framstår dock som tänkbar.
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Förvaltningen är medveten om det stora behovet av nya bostäder i
centrala Varberg och vill framhålla att en förtätning där befintliga
kulturmiljövärden respekteras kan genomföras på flera platser.
Förvaltningen menar att förtätning och övrig stadsutveckling i
Varberg måste ske med ett mycket tydligare beaktande av
kulturmiljövärdena och utifrån ett långsiktigt planeringsperspektiv.
Det är också önskvärt att intentionerna i de egna kulturhistoriska
planeringsunderlagen efterlevs i högre grad.
Förvaltningen vill, återigen, erinra om att bebyggelsen i centrala
Varberg och dess närmaste omgivningar i hög grad utgör en
sammanhängande kulturhistorisk miljö. Den tidstypiska och ännu
ganska enhetligt utformade bebyggelsen i många områden utgör,
tillsammans med kvartersindelning och vägnät, stadens "årsringar",
vilka kan överblickas och upplevas. De olika miljöerna har vuxit fram
under lång tid, ofta genom klok planering där de olika epokernas
konstnärliga, sociala och politiska ideal fått komma till uttryck.
Stadens historiska geografi och de enskilda kulturhistoriska värdena
har stor betydelse för identitetsskapande och upplevelser.
Kulturmiljöerna utgör en betydande samhällsresurs, svåra att värdera
i ekonomiska termer, men viktiga för "varumärket" Varberg.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2016/0184

Remiss – yttrande över förslaget om
namnändring av gatunamn i Limabacka
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. tillstyrka förslaget till ändring av gatunamn i Limabacka.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Södra Cell har problem med att transporter till anläggningen inte finner
rätt gatuadress då de hittills har benämnts enbart Södra Cell. I dagsläget
har vägen från en trevägskorsning (Industrivägen/Gamla Buavägen) inget
namn fram till Södra Cell. Därför föreslås att hela sträckan har samma
vägnamn. Men då Industrivägen i Limabacka redan finns i Varberg så
föreslås att Industrivägen byter namn till Virkesvägen och förlängs till
Södra Cell.

Beslutsunderlag
Arbetsutskott den 11 januari 2017, § 11.
Förvaltningens beslutsförslag, daterat den 20 december 2016.
Stadsbyggnadskontorets, lantmäterienhetens förslag, daterat den 19
december 2016.

Övervägande
Kultur- och fritidsnämnden ser inget hinder med namnbyte till Virkesvägen
då det dela anknyter mer till träindustrin Södra Cell och dessutom
underlättar transporter med tydlighet av adressmottagaren.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Kfn § 10

Rapporter
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. lägga rapporterna till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Ks § 250 – 2016-11-29. Nytt gatu- och kvartersnamn inom kvarteret
Svärdfisken (Dnr KFN 2016/0117).
2. Kf § 172 – 2016-12-20. Svar på motion om att utöka kommunal service på
samtliga bibliotek(Dnr KFN 2016/0109).
3.Kf § 173 – 2016-12-20. Svar på motion om tt konsolidera IT-resurser
(Dnr KFN 2016/0046).
4.Kf § 166 – 2016-12-20. Hållbarhetsmål för Varberg 2017-2025 (Dnr KFN
2013/0208).
5.Länsstyrelsen Hallands Län – Byggnadsminnesförklaring av Åkrabergs
gård, Värö-Åkraberg 3:1, Värö socken, Varbergs kommun (Dnr KFN
2016/0123).
6.Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott. Protokoll 2017-01-17 (Dnr
KFN 2017/0001).
7.Stiftelsen Hallands Länsmuseer, Länsstyrelsen Hallands län, Region
8.Halland - Kulturarv för framtiden – Strategiskt program för kulturarv i
Halland.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Kfn § 11

Delegeringsärenden
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. lägga informationen om delegeringsbeslut till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1.Tofta GIF – projektstöd till integrationsfrämjande åtgärder, 25 000 kr.
Delegeringsbeslut: Christina Josefsson (Dnr KFN 2016/0106)
2.Varbergs Aikidoklubb – ansökan om projektstöd för
integrationsfrämjande insatser, 29 000 kr. Delegeringsbeslut:
Christina Josefsson (Dnr KFN 2016/0115)
3.Capricorn IC – ansökan om projektstöd för integrationsfrämjande insatser, 20 000 kr. Delegeringsbeslut: Christina
Josefson (Dnr KFN 2016/0105)
4.ABF – projektstöd för integrationsfrämjande insatser, 35 000 kr.
Delegeringsbeslut: Christina Josefsson (Dnr KFN 2016/0094)
5.ProLove – projektstöd till integrationsfrämjande insatser, 50 000 kr.
Avslag. Delegeringsbeslut: Christina Josefsson (Dnr KFN 2016/0092
6.Valinge 4H – projektstöd till integrationsfrämjande insatser, 25 000 kr.
Delegeringsbeslut: Christina Josefsson (Dnr KFN 2016/0099)
7.Grimetons hembygdsförening – projektstöd till
integrationsfrämjande insatser, 10 000 kr. Delegeringsbeslut:
Christina Josefsson (Dnr KFN 2016/0021)
8.Varbergs Roddklubb – ansökan om särskilt verksamhetsbidrag, 16 375
kr. Delegeringsbeslut: Mari Hagborg Lorenzon (KFN 2016/0102)
9. Stöd ur ungdomspotten till Prideuställning , 3 000 kr.
Delegeringsbeslut: Jari Kajanne (Dnr KFN 2016/0098)
10.Varbergs Konvent – stöd ur ungdomspotten till genomförande
av spelkonvent, 15 000 kr. Delegeringbeslut: Jari Kajanne (Dnr
KFN 2016/0093).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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