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Kfn § 120

Information om verksamheten Fritid för funktionsnedsatta
och information om Junior
Kultur- och fritidsnämnden beslöt i våras att överföra verksamheten ”fritid
för funktionsnedsatta” från ungdomsavdelningen till fritidsavdelningen.
Anledningen var att verksamheten, vars syfte är bl.a. att nå målet med ökad
integrering i ordinarie verksamhet, skulle kunna utvecklas ytterligare om
den istället skulle organisatoriskt placeras på fritidsavdelningen i och med
att avdelningens uppdrag spänner över alla åldrar. Noteras att målgruppens
medelålder är mellan 30 och 40 år. Hanna Erixon informerar om
verksamheten.
Vidare informerar Hanna Erixon om den nya verksamheten Junior.
Junior riktar sig till barn och ungdomar som inte är fysisk aktiva på sin
fritid. Verksamheten sker i samarbete med skolsköterskeorganisationer på
BUN. Från april till sommarlovet deltog 75 barn.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Kfn § 121

Förvaltningen informerar
1. Förvaltningschef Christina Josefsson informerar om:
- programmet för Internationellt Fredsforum – tre dagars samtal om fred 2325 oktober
- kultur- och fritidsnämnden har inbjudits till samarbete kring Kulturplanen
för Halland
- den 2 december kommer nämnden att genomföra en spridningskonferens
om jämställdhet, som riktar sig till övrig nämndspresidier, bolagspresidier,
chefer och nyckelpersoner.
2. Kulturchef Ingemar Arnesson informerar om:
- avdelningen har fått 110 tkr från Regionen för genomförande av projekt
kring integration, samt
- avlägger rapport från konferensen i Jönköping ”Hur behåller man ungdom
i sin kommun?”.
3. Fritidschef Maria Lind informerar om:
- de krav som Svenska Fotbollförbundet ställer på spelanläggningen,
Övrevi IP, med anledning av att Tvååkers IF spelar i division I nästa år.
- Fritid för funktionedsatta och Junior kommer att tilldelas personalinsats på
2,5 tjänst som kommer att arbeta i ett team.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2015/0034

Delårsrapport 2015
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- godkänna delårsrapport för januari-augusti 2015.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Föreligger delårsrapport, utan anmärkningsvärda avvikelser, avseende
januari-augusti 2015. Prognosen för driftredovisningen är nämnden hamnar
på ett underskott på 730 tkr på grund av att kostnad för omläggning av
Påskbergsvallens konstgräsplan och för investeringsredovisningen är
prognosen att resultatet blir ett överskott på cirka 1 200 tkr.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 september 2015, § 136.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 31 augusti 2015, föreligger.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2014/0053

Förutsättningar för ridsporten - inventering av ridleder
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- godkänna upprättad inventering av ridleder i Varbergs kommun, samt
- ge förvaltningen i uppdrag att undersöka hur man kan förbättra marknadsföringen av ridlederna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att göra en
inventering av kommunens ridleder samt klargöra vem som ansvarar för
dessa.
Ridleden genom Varbergs kommun mäter totalt 99 km och är en del av den
drygt 65 mil långa ridled som sträcker sig genom Halland. 84 km är på
grusväg och 13 km på asfalt. Leden är indelad i nio etapper varav den
längsta är 20 km lång. Till stor del tangerar ridleden Hallandsleden
(vandringsled).
”Klara i Varberg”, en ideell förening med deltagare som av olika
anledningar har hamnat vid sidan av arbetsmarknaden, har ända sedan 2002
självständigt arbetat med både ridleden och vandringsleden, kultur- och
fritidsförvaltningen har tillhandahållit bil, bensin och i den mån det har
behövts visst material.
Förutom tillsyn av skyltar, nedfallna träd o.s.v. så har arbetsuppgifterna
bestått av tömning av toaletter och sopkärl. De insatser som gjorts motsvarar
ca en arbetsdag/månad, varav 25 % avser ridleden och 75 % vandringsleden.
Värdet på tjänsterna skulle i reella medel motsvara ca 25 000 – 30 000 kr/år.
Från och med 2016 kommer den så kallade ”Utegruppen” inom ”Klara i
Varberg” att läggas ned. Eftersom gruppen självständigt under lång tid skött
om ridleden och vandringsleden betyder det att kommunen måste utreda hur
ansvarsfrågan och arbetet med lederna ska se ut i framtiden.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 11 augusti 2015, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 september 2015, § 137.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2015/0004

Representation i Skytterådet för Dagsås skjutbana
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- ge förvaltningen anstånd med att redovisa ärendet kring nämndens
representation i Skytterådet för Dagsås skjutbana till nämndens
sammanträde i oktober.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har fått i uppdrag av kultur- och fritidsnämnden att utreda
tillvägagångssätt för och konsekvenser av ett utträde ur Skytterådet för
Dagsås skjutbana där kultur- och fritidsnämnden representeras av en
ledamot. Ärendet skall vara klart till nämndens sammanträde i september
2015.
Ärendet kring Dagsås skjutbana och Skytterådet är till viss del komplext och
inbegriper ett flertal aktörer och några få, relativt svårtolkade, dokument
med ursprung från slutet av 1980-talet.
Med anledning av att dokumenten både varit svårfunna, och svåra att tolka
efter så många år så behöver förvaltningen mer tid att utreda ärendet och
begär anstånd med redovisningen till nämndens sammanträde i oktober.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 2 september 2015, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 september 2015, § 138.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2014/0251

Analys av åtgärdsplanen för vård och underhåll av konst
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- godkänna Åtgärdsplan för vård och underhåll av offentlig konst utomhus i
Varberg, samt
- förvaltningens analys av åtgärdsplanen beaktas i samband med budgetarbetet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Åtgärdsplanen betonar att inom Varbergs kommun är ansvaret idag otydligt
för underhållsåtgärder som rör konstverk i den offentliga utomhusmiljön
och tillräckliga medel saknas bland de kommunala förvaltarna. Inom
kulturavdelningen finns det inte avsatt någon post för vård och underhåll,
trots ett uppfattat övergripande ansvar. Likaså finns inte en särskild tjänst
med kompetens att handlägga det arbetet.
Därför föreslås ett förtydligande mellan berörda kommunala förvaltningar
och kommunala bolag gällande ekonomi, förhållningssätt, ansvar samt
uppdrag för vård och underhåll av konstverk i offentlig miljö. Det innefattar
också behov av årliga medel och särskild tjänst med kompetens för att
upprätthålla det ansvar som föreslås vara övergripande för kultur- och
fritidsnämnden.
Kultur- och fritidsnämnden innehar ansvaret och uppdraget för vård och
underhåll av de offentliga konstverk som ägs och förvaltas av Varbergs
Kommun. Uppdraget innebär ansvar för att beställa behov av särskilda
åtgärder, kontinuerlig dokumentation och arkivuppdateringar. Det innefattar
även de konstverk som köpts in av Varbergs Fastigheter AB (VFAB).
Övriga offentliga konstverk inom Varbergs kommun som är placerade i
offentlig miljö av privata fastighetsägare, Varbergs Bostads AB,
Sparbanksstiftelsen och Varbergs Kyrkogårdsförvaltning förvaltas av
respektive ägare. En koordinering kan dock ske för särskilda insatser om så
de externa parterna beställer det behovet av åtgärder.

Yttrande
Inom kulturavdelningen finns ingen post i budget avsatt för vård och
underhåll, trots ett uppfattat övergripande ansvar.
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Förvaltningen föreslår att det övergripande ansvaret stärks för kultur- och
fritidsnämnden på det sätt som åtgärdsplanen beskriver. Där bör det
tydliggöras om ett sådant uppdrag även innebär underhållsansvar och budget
för konstverk i de kommunala bolagen. Det ska då gälla fullt
underhållsansvar och budget även för de konstverken. Likaså även
tydliggöra ansvar för de konstverk som idag härrörs till andra förvaltare så
som Sparbanksstiftelsen, privata fastighetsägare och Kyrkogårdsförvaltning.
I åtgärdsplanen finns förslag på planering av åtgärder under 3 år. Akuta
åtgärder rekommenderas att bli utförda de kommande 1 ½ åren.
Punktinsatser utförs fortsättningsvis år 2 samtidigt som det regelbundna
underhållet planeras starta. Fortsatta punktinsatser planeras sedan för år 3.
Den planen bör kunna följas om både ansvarsfrågorna, uppdragen och
medel finns bekräftade inom kommunen och för de olika berörda
förvaltningarna.
Medel för åtgärder finns idag inte inom kulturavdelningen. Huruvida andra
berörda förvaltningar har avsatta medel för de underhåll som ex. beskrivs i
åtgärdsplanen är oklart. Där uppges att det inte finns särskilda avsatta medel
för de som berör konstverk i den offentliga miljön utan att det ligger mer
allmänt i medel för exempelvis parkskötsel, fontänunderhåll m.m.
I den förelagda åtgärdsplanen finns en sammanställning med beräknade
kostnader för nödvändiga åtgärder gällande konstverk i offentlig miljö 1 ½
år framåt. En sammanräkning av dem innebär kostnader upp till 400 000 kr
(prio 1). Därefter behövs beräknat 106 000 kr kommande år (prio 2). Det
tydliggör det faktiska behovet inom vård och underhållet av offentlig konst i
Varbergs kommun. Åtgärdsplanen berör i detta fall enbart utomhus placerad
konst.
För vård och underhåll av övriga verk inom kommunens konstsamling (ca
1500 verk) där huvuddelen är placerad inom kommunens förvaltningar,
finns idag heller inte några särskilt avsatta medel. Det kan innebära ex.
reparation av ramar, omramning, glasbyten konservatorsarbete för skadade
verk m. m. Ett sådant behov uppskattas till 50 000 kr/år.
En särskild tjänst att hantera vård- och underhåll (inklusive beställningar,
dokumentation och administration m m) saknas inom kulturavdelningen.
Det utrymmet och kompetensen finns inte inom avdelningen idag. I
samband med utredning av uppdrag och ansvar bör därför en
uppdragsbeskrivning för en uppskattningsvis 50 % tjänst ingå. Den bör
också innefatta uppdrag för de inom kultur- och fritidsförvaltningen lagda
kulturarvsmiljöerna i kommunen.
I en dialog med de berörda parterna (Kultur- och fritidsförvaltning,
Varbergs Bostad, Hamn och Gata, Varbergs Fastigheter AB och Varbergs
Kyrkogårdsförvaltning) framkom behovet av en särskild utbildning för de
punktinsatser och mindre åtgärder som kan ske kontinuerligt förutom där
konservatorer måste tas in. En sådan utbildning kan beställas redan hösten
2015. Det gäller då personal inom berörda förvaltningar som kan utföra
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dessa åtgärder. Kostnaden bedöms kunna rymmas inom respektives
budgetram.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 18 augusti 2015, föreligger.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2014/0184

Granskningshandling till detaljplan för Tändstiftet 1 m.fl.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- tillstyrka granskningshandling till detaljplan för Tändstiftet 1 m fl.
På grund av jäv deltar inte Roland Rydberg (S) i handläggningen i detta
ärende.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Planområdet är beläget i Lassabackaområdet ca 1,5 km norr om Varbergs
stadskärna. Detaljplanen syftar till att möjliggöra etablering av 25 000 m2
handel med skrymmande varor och livsmedel. Utöver detta kommer ett
befintligt industrispår att omvandlas till byggbar mark för handel respektive
industri. Handelsområdet kommer att nås via en ny huvudgata.
Lassabackaområdet är delvis under omvandling från industriområde till
handelsområde. Väster om Västkustvägen har denna utveckling kommit
längre, öster om Västkustvägen är aktuellt planförslag ett av de första
handelsprojekten.
Fornlämning finns söder om planområdet. En arkeologisk förundersökning
är beställd och ska genomföras under planprocessen.

Yttrande
Nämnden ser i detta skede ingen anledning att invända emot
samrådshandlingen. En arkeologisk undersökning av tomtmarken är gjord
vilket medförde att ett bevuxet parti avverkades. Detta parti som ligger
söder om järnvägsspåret tillhör Tändstiftet 1 som industrimark och är inte en
del av rekreationsområdet Brunnsbergsskogen. Brunnsbergsskogen
innefattas inte i detaljplanen och är därmed inte aktuell i denna
samrådshandling.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 1 september 2015, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 september 2015, § 140.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2015/0033

Detaljplan Brunnsberg vid Gödestadsvägen
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- inte tillstyrka detaljplanen då den medför att viktiga rekreationsområden
försvinner.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Planområdet ligger öster om bostadsområdet Brunnsberg, ca 1 km nordost
från Varbergs centrum och omfattar ca 25 000 m2 (2,5 ha). Planområdet
innefattar fastigheterna del av Getakärr 2:21, del av Getakärr 2:57, vilka ägs
av Varbergs kommun, samt Bumerangen 1 och del av Sadeln 2, vilka ägs av
Varbergs Bostads AB. Planområdet omfattar bebyggelse i kv Bumerangen,
en förskola uppförd i en våning med träfasad och sadeltak. Inom del av
fastigheten Sadeln 2, som infattas av planområdet, finns en parkeringsplats
och en byggnad för teknisk anläggning (värmecentral). Planförslaget
medger bostadsbebyggelse (flerbostadshus), parkeringshus samt skola
(förskola).

Yttrande
Nämnden anser att ta i anspråk stadsnära naturområden kan vara olämpligt
om det inte sker på ett varsamt sätt. För att minska på byggnadsvolymen
skulle man exempelvis kunna bygga 3 punkthus som tar mindre yta och då
kan rekreationsområdena få större yta. Vid varje byggnation är det viktigt
att konstnärlig gestaltning beaktas, även om den inte ingår som del i
detaljplanen.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 31 augusti 2015, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 september 2015, § 141.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2015/0129

Samrådshandling till detaljplan för
fritidshusområden, Varbergs kommun

Östra

Årnäs

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- tillstyrka föreliggande förslag om ökad byggrätt.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Detaljplanen omfattar ett cirka 130 hektar stort område på östra delen av
Årnäshalvön, en halvö cirka 11 kilometer norr om Varbergs centrum.
Planområdet består främst av befintlig fritidshusbebyggelse med i huvudsak
privata markägare.
Syftet med detaljplanen är att underlätta åretruntboende i de tidigare
fritidshusområdena på östra delen av Årnäshalvön. Planen syftar till att
uppnå detta genom en ökad byggrätt i de områden och för de tomter som har
kapacitet. Samtidigt som bebyggelsens karaktär ska bevaras och
harmonisera med landskapet.
För planområdet föreslås byggrätt i förhållande till tomtstorlek, byggrätten
blir 15% av tomtarean, dock max 250 kvm per tomt och minst 100 kvm per
tomt. Byggnadshöjden begränsas till 4,0 meter för huvudbyggnad.

Yttrande
Då ingen ny mark för bostäder är planerad och detaljplanen inte anses
påverka kända fornlämningar finns inget att erinra. Vad gäller de av
Länsstyrelsen klassade byggnaderna kan man se en förstärkning av skyddet
av sommarkolonin vilket är positivt.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 31augusti 2015, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 september 2015, § 142.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2015/0130

Samrådshandling till detaljplan för Getteröns
fritidshusområden, Varbergs kommun
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- tillstyrka föreliggande förslag om ökad byggrätt på Getterön.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
I fritidshusutredningen som antogs av Kommunfullmäktige 2013-09-19 har
planlagda fritidshusområden i Varbergs kommun inventerats. Utredningen
initierades som ett följduppdrag till den kommunomfattande översiktsplanen, antagen 2010, i syfte att bedöma vilka fritidshusområden som
lämpar sig för helårsbebyggelse.
Planförslaget föreslår ökad byggrätt till 15 % av fastighetsarean, dock max
150 m², och minst 100 m². Utöver detta kvarstår möjligheten att uppföra så
kallade bygglovsbefriade åtgärder, exempelvis friggebod, komplementbostadshus, eller andra Attefallsåtgärder inom detaljplanen.
Yttrande
Stor vikt bör läggas vid att tidigare detaljplaners utformningsbestämmelser
eller varsamhetsbestämmelser vad gäller Getteröns äldre gårdsmiljöer
innefattas i detaljplanen. En varsamhetsbestämmelse för Eliassons
båtbyggeri är önskvärd. Eftersom ingen ny mark tas i anspråk och att de
fornlämningar som finns inom planområdet är undersökta finns inga hinder
ur ett kulturhistoriskt perspektiv.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 31 augusti 2015, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 september 2015, § 144.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2015-09-23

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 130

Samrådshandling,
kustområdet
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Dnr KFN 2015/0126

fördjupad

översiktsplan

för

norra

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- anta förvaltningens yttrande som sig eget avseende fördjupad översiktsplan
för norra kustområdet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Den 4 juni 2013 gav kommunstyrelsens arbetsutskott planeringskontoret i
uppdrag att ta fram en ny fördjupning av översiktsplan för norra kusten.
Planeringsarbetet startade under hösten 2013. Den 9 juni 2015 beslutade
kommunstyrelsens arbetsutskott att planen ska skickas ut för samråd till
allmänhet
och
myndigheter.
Planen
har
tagits
fram
av
samhällsutvecklingskontoret i samarbete med stadsbyggnadskontoret på
uppdrag av kommunstyrelsen i Varbergs kommun. Tjänstemän från
kommunens förvaltningar och kommunala bolag har bidragit med
kunskaper inom respektive expertområde. Planen ska kunna användas som
underlag för beslut om arbete med detaljplaner, bygglovsprövningar samt
beslut om markanvändning av olika slag. Planen utgör ett viktigt instrument
för dialogen med staten om riksintressen.

Jämställdhetsbedömning
Kultur- och fritidsnämnden har som mål att jämställdheten inom nämndens
ansvarsområden ska öka. Men jämställdhetsperspektivet omnämns också i
fullmäktiges mål om hälsa och social sammanhållning: ”För att kvinnor och
män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv krävs det en
målmedveten och uthållig politik där jämställdhetsperspektiven måste vara
integrerade i det dagliga arbetet på alla nivåer i samhället. Alla tjänar på
större jämställdhet.”
Att planera jämställt innebär att tidigt reflektera över vilka värden och vems
behovs som styr när nya bostäder och nya områden utvecklas. Vi vet att
samhället i dagsläget inte är jämställt. Det kan därför vara av vikt att
tydligare i olika styrdokument lyfta jämställdhetsaspekten.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 31 augusti 2015, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 september 2015, § 144.
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Kfn § 131

Delegeringsärenden
Beslut
Kultur- och fritidsnämndens beslutar att
- lägga informationen om delegeringsbeslut till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Warcon, – bidrag till Varbergs Spelkonvent med fredstema 30 000 kr.
Beslut: Andja Arnebäck (Dnr KFN 2015/0141)
2. Växtkraft – bidrag till projektet Kultur med djur. 12 500 kr. Beslut: Andja
Arnebäck (Dnr KFN 2015/0135).
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