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 § 6 Dnr KFN 2020/0062 
 
 

Omfördelning av budget inom kultur- och 
fritidsnämnden 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta   
 

1. godkänna att flytta 360 tkr i budget från kultur- och 
biblioteksavdelningen till förvaltningsledning/stab eftersom caféet 
kommer vara stängt under våren 2021. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Beskrivning av ärendet 
I samband beslut om internbudgeten 2021 flyttades 500 tkr över från 
förvaltningsledning/stab till kultur-och biblioteksavdelningen för att täcka 
upp det budgetunderskott som prognostiserades inför 2021. Eftersom 
caféet kommer vara stängt under våren 2021, enligt nämndbeslut, så är det 
aktuellt att flytta tillbaks 360 tkr till förvaltningsledning/stabs ofördelade 
medel för att kunna nyttjas till annan verksamhet under året. Budget som 
flyttas över ska även täcka upphandlingskostnader för caféet. Caféet har 
haft vissa personalrelaterade kostnader under inledning av 2021, därav 
flyttas inte hela beloppet på 500 tkr över till förvaltningsledning/stab.  
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Click here to enter text. 
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 § 7 Dnr KFN 2021/0012 
 
 

Ram för mindre verksamhetsinvesteringar 2021 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta 

 
1. att förvaltningen är den instans som beslutar om hur pengarna inom 

ram för mindre verksamhetsinvesteringar ska fördelas 
2. fördelningen rapporteras inför nämnd enligt tidsperiod och rutin för 

ordinarie ekonomirapporter.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Beskrivning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden och kommunfullmäktige antar årligen en 
budget för nästkommande år samt en långsiktig plan. I budgeten framgår 
bland annat hur mycket pengar som sätts av till respektive nämnd för ram 
för mindre verksamhetsinvesteringar. Kultur- och fritidsnämnden har 
hittills beslutat om hur budgeten (ca 3 000 tkr) för ram för mindre 
verksamhetsinvesteringar ska fördelas/prioriteras. Budgeten omfattar i 
princip enbart löpande, nödvändiga och återkommande reinvesteringar för 
att verksamheterna ska kunna bedriva sin verksamhet. Exempel på 
investeringar som förekommer med regelbundenhet är maskiner för is- och 
gränsanläggningar, förslitningsinventarier som verksamhets- och 
kontorsmöblemang, musikinstrument, kopiatorer, skrivare, skärmar etc.  
 
För att minska administration och för att löpande, och vid behov snabbare, 
kunna ta beslut finns det en fördel med att mandatet ligger på 
förvaltningen. Hanteringen kan också anses vara en verkställighetsfråga i 
och med dess regelmässiga karaktär. Förvaltningen har stämt av med 
serviceförvaltningen och hamn-och gatuförvaltningen, dessa nämnder 
hanterar frågan på förvaltningsnivå.  
 
Uppföljning av vilka investeringar som genomförs inom ram för mindre 
verksamhetsinvesteringar redovisas som vanligt i samband med de sex 
ekonomirapporterna.  
 
 
Beslutsunderlag  
Genomförda investeringar inom budgetposten ram för mindre 
verksamhetsinvesteringar 2018-2020. 
 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Click here to enter text. 
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 § 8 Dnr KFN 2020/0029 
 
 

Årsredovisning 2020 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta 
 

1. godkänna årsredovisning för 2020 
2. hemställa hos kommunfullmäktige om att del av driftöverskottet 

motsvarande 1 060 tkr flyttas över till kultur- och fritidsnämndens 
resultatreserv 

3. hemställa hos kommunfullmäktige om att ett investeringsöverskott på    
11 177 tkr flyttas över till 2021 för följande objekt; 

 
a) Stadshus A (konstnärlig gestaltning) 201 tkr 
b) Förskola Klapperstenen (konstnärlig gestaltning) 100 tkr 
c) Bua förskola (konstnärlig gestaltning) 200 tkr 
d) Simhall (inventarier och konstnärlig gestaltning) 3 362 tkr 
e) Arenakrav Varberg Energi Arena – 45 tkr (underskott) 
f) Ram för mindre verksamhetsinvesteringar (löpande) - 25 tkr 

(underskott)  
g) Konst på landsbygd 279 tkr  
h) Nytt äldreboende (konstnärlig gestaltning) 531 tkr 
i) Bokbuss 5 500 tkr 
j) Kyrkskolan 1 074 tkr. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Beskrivning av ärendet 
Året som gått har varit starkt påverkat av pandemin. Verksamheter har fått 
stänga, uthyrning av lokaler och anläggningar har varit närmast obefintlig. 
Föreställningar och arrangemang har ställts in och det tillfälligt övertagna 
cafét i Kulturhuset Komedianten mötte en ohållbar situation.  

Nämnden arbetade inledningsvis enligt devisen att inte ställa in utan ställa 
om men i slutet av året rådde total stängning av alla verksamheter. Stora 
åtgärder har gjorts för att hantera underskottet, tjänster har inte ersatts vid 
sjukdom, föräldraledighet och pension. Utbildningar och satsningar har 
återigen nedprioriterats. 
 
Trots ett stort intäktstapp under året lyckades nämnden till slut gå med ett 
överskott på 1 166 tkr vilket, utöver ovan beskrivning, beror på:  

- lägre mediakostnader då det var ett ovanligt milt år samt att många 
anläggningar varit stängda  

- lägre bidragskostnader vilket främst beror på covid-19  
 
 
Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Årsredovisning 2020 
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Övervägande 
Kultur- och fritidsnämnden kan enligt reglementet ha en resultatreserv på 3 
% av ingående års (2020) nettobudget (155 486 tkr), vilket innebär att 
resultatreserven för 2021 maximalt kan uppgå till 4 655 tkr. 
Resultatreserven utgör tidigare års positiva och negativa budgetavvikelser. I 
kultur- och fritidsnämndens fall uppgår den till 3 605 tkr i slutet av 2020. 
Förvaltningen föreslår därför att 1 060 tkr ska föras över till 
resultatreserven så att ingående balans 2021 uppgår till 4 665 tkr (3 605 tkr 
+ 1 060 tkr). 
 
Anledningen till att nämnden vill föra över hela överskottet till nästa år 
beror på att: 

- mediakostnaderna (el, värme, vatten) har varit ca 1 000 tkr lägre i år på 
grund av det milda vädret samt att många anläggningar varit nedstängda 
under del av året. Nästa år kan det slå åt andra hållet och då behövs en 
reserv för det. 

- bidragskostnaderna har varit något lägre under året vilket beror på att 
vissa bidragsarter (särskilt verksamhetsbidrag, idécentralen, 
stimulansbidrag för hållbar utveckling) inte nyttjats fullt ut på grund av 
covid-19. Nedstängningar och begränsningar resulterade i färre 
ansökningar. Föreningar kommer behöva extra stöd även under 2021 då 
pandemin fortsätter. 
 
Förvaltningen föreslår också att investeringsöverskottet på totalt 11 177 tkr 
flyttas över till kommande år. Överskottet gäller följande objekt; 

• Stadshus A (konstnärlig gestaltning) 201 tkr 
• Förskola Klapperstenen (konstnärlig gestaltning) 100 tkr 
• Bua förskola (konstnärlig gestaltning) 200 tkr 
• Simhall (inventarier och konstnärlig gestaltning) 3 362 tkr 
• Arenakrav Varberg Energi Arena – 45 tkr (underskott) 
• Ram för mindre verksamhetsinvesteringar (löpande) - 25 tkr 

(underskott)  
• Konst på landsbygd 279 tkr  
• Nytt äldreboende (konstnärlig gestaltning) 531 tkr 
• Bokbuss 5 500 tkr 
• Kyrkskolan 1 074 tkr 
• Omklädningsbyggnad Sjöaremossen 266 tkr - flyttas ej över till 

nästa år då projektet är slutfört  
 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Click here to enter text. 
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 § 9 Dnr KFN 2020/0021 
 
 

Slutredovisning Internkontroll 2020 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta 

 
1. godkänna slutredovisning av internkontrollen 2020. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Beskrivning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden har enligt kommunallagen ansvaret för den 
interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Syftet med internkontroll 
är att säkerställa att verksamheten 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. Genom att systematiskt arbeta med internkontroll 
identifieras förbättrings- och utvecklingsområden samtidigt som 
återkoppling sker till verksamheterna.  
Den årliga internkontrollplanen baseras på en riskanalys. Nämnden 
beslutar utifrån analysen om ett antal kontrollpunkter för innevarande år. 
Återrapportering om hur kontrollpunkterna hanterats ska ske efter beslut 
av nämnden. I enlighet med den av fullmäktige antagna strategin för 
internkontroll ska nämnden också senast under mars månad innevarande 
år lämna in en internkontrollplan. Resultatet av uppföljningen ska lämnas 
till kommunstyrelsen senast 31 mars påföljande år. 
  
2020 beslutade nämnden att prioritera kontrollpunkterna: 

• Trötthet/ohälsa hos personal 
• GDPR/informationssäkerhet 
• GDPR/utbildning 
• Barnkonventionen 
• Ekonomi och externa beslut som indirekt påverkar vår verksamhet 

 
 
Beslutsunderlag 
Bil 1. Slutredovisning Internkontroll 2020  
Bil 2. Internkontrollplan 2020  
Bil 3. Riskanalys 2020 
 
Övervägande 
Det kan konstateras att processerna kring att utföra kontrollmoment i 
samband med internkontrollen och samtidigt få till förändringar och 
förbättringar i verksamheten tar tid. Framförallt om ett hållbart och 
långsiktigt resultat ska eftersträvas. Pandemin har påverkat möjligheten till 
förändringar vad gäller vissa kontrollpunkter. Men försenat 
kommunövergripande arbete påverkar också resultaten.  I årets 
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slutredovisning är några kontroller klara, flera är påbörjade, ett par är ej 
startade och en är försenad.  
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 § 10 Dnr KFN 2021/0025 
 
 

Riskanalys 2021 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta 
 

1. lämna ärendet utan förslag till beslut. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Beskrivning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden har enligt kommunallagen ansvaret för den 
interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Syftet med intern kontroll 
är att säkerställa att verksamheten 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. 
Genom att systematiskt arbeta med internkontroll identifieras förbättrings- 
och utvecklingsområden samtidigt som återkoppling sker till 
verksamheterna.  
 
Nämnden beslutar i februari om kontrollpunkter baserat på förvaltningens 
förslag till riskanalys. I mars antas internkontrollplanen. Av planen framgår 
vilken process/rutin det är som ska kontrolleras, beskrivning av 
kontrollmoment, vem som är kontrollansvarig, vilken metod som används, 
samt när och hur återrapportering sker. 
 
Föregående år beslöt nämnden att granska följande områden: 

• Trötthet och ohälsa hos personal 
• GDPR/Informationssäkerhet 
• GDPR/Utbildning 
• Barnkonventionen 
• Ekonomi och externa beslut som indirekt påverkar vår verksamhet 

 
 
Övervägande 
En riskanalys, av ett antal områden som bedömts vara relevanta att granska 
i internkontrollen, har genomförts. Varje riskområde har bedömts utifrån 
kriterierna sannolikhet och konsekvens. Därefter har de graderats och 
placerats på en riskkarta vilket ger en indikation på riskens sannolikhet och 
effekt om risken inträffar. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 11 Dnr KFN 2020/0076 
 
 

Tilldelningsbeslut - konstnärlig gestaltning på 
Buas förskola och Klapperstenens förskola 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta  

 
1. tilldela gestaltningsuppdrag till konstnären Henrietta Kozica 

gällande konstnärlig gestaltning på Buas förskola och 
Klapperstenens förskola.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Beskrivning av ärendet 
Serviceorten Bua och stadsdelen Breared i Varberg växer, hit flyttar många 
barnfamiljer och två nya förskolor byggs. Buas förskola ersätter nuvarande 
Applagårdens förskola och kommer byggas bredvid Buaskolan. Den 
kommer ha plats för 80 barn. Klapperstenens förskola kommer att ligga på 
tomten Klapperstenen i Breared och ersätta Rundgårdens förskola för att ge 
fler förskoleplatser i området. Klapperstenens förskola kommer ha plats för 
160 barn. Båda förskolorna får rymliga utemiljöer.  

För förskolorna ska två konstnärliga gestaltningar upphandlas, en på varje 
förskola. 
 
Förutsättningar för konst 
Till Buas förskola har i förstudie avsatts 200 000 kr och till Klapperstenens 
förskola 100 000 kr av investeringsmedel till konstnärliga gestaltningar. En 
konstnär ska upphandlas för två konstnärliga gestaltningar. Konstnärens 
uppdrag är att utforma två permanenta konstgestaltningar särskilt 
utformade för respektive förskola. Platsen för gestaltningen på Buas 
förskola är utomhus och avser insidan av bullerplanket som omger 
förskolans utegård. Platsen för gestaltningen på Klapperstenens förskola är 
inomhus och avser väggytan i två trappuppgångar. Den konstnärliga 
tekniken på båda förskolorna är måleri.  
 
Konstgestaltningarna ska vara platsspecifika och en undersökande 
konstnärlig metod kan med fördel användas för att tolka platsen eller en 
situation och gestalta den. Konstnären ska ha ett särskilt intresse för 
pedagogiska och sociala aspekter av konst, med särskild tonvikt på barns 
perspektiv. Det konstnärliga arbetet ska i någon del inkludera 
förskolebarnen, förslagsvis under skissarbetet. På så sätt förväntas platsen 
få ett unikt uttryck och platsens identitet, kvalitet och sociala hållbarhet 
stärkas. 
 
Urvalsprocess 
Val av konstnär har tagits fram genom en process med direktupphandling. 
Fyra konstnärer har tillfrågats att lämna intresseanmälan, varav en man 
och tre kvinnor. Fyra konstnärer har inkommit med intresseanmälan. 
Förvaltningen har mottagit intresseanmälningarna elektroniskt. De 
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öppnades vid samma tidpunkt och utvärderades av en sakkunnig jury (se 
nedan) utifrån annonserade kriterier.  
 
Första urvalet gjordes av Bodil Hedberg, samordnare offentlig konst, som 
valde ut fyra konstnärer som bjöds in att lämna intresseanmälan. 
Konstnärerna valdes ut mot bakgrund av samråd och konstprogram. Andra 
urvalet gjordes av konstrådet (Cecilia Frederiksen, stadsträdgårdsmästare, 
Helena Kylin, fastighetsstrateg, Lina Persson, kulturgeograf, Maria 
Söderlund, stadsarkitekt, Bodil Hedberg, samordnare för offentlig konst) 
samt Lena Dahl, rektor Buas förskola, Marie Vastersson, Klapperstenens 
förskola, Stina Östberg, sakkunnig konstnär och Johanna Holmström, 
utvecklare konst, som valde ut en konstnär för skissuppdrag. För 
bedömning av inlämnat skissförslag medverkade samma jury (se ovan), 
förutom Cecilia Frederiksen som hade förhinder och ersattes av Jens 
Bengtsson, landskapsarkitekt (hamn- och gatuförvaltningen).   
 
Tidplan 
2020 
18 juni Beslut om konstprogram i kultur- och fritidsnämnden.  
10 aug Sista dag för inlämning av intresseanmälan. 
Aug Kultur- och fritidsförvaltningen samt urvalsgrupp beslutar om 

skissuppdrag.  
Sept Uppstartsmöte för skissuppdrag med platsbesök på förskolan. 
Sept-jan Skissarbete.  
 
2021 
Jan Skissinlämning. 
13 jan Kultur- och fritidsförvaltningen samt urvalsgrupp bedömer 

skissförslaget. 
Feb Tilldelningsbeslut i KFN. 
April Konstnärligt gestaltningsarbete på Klapperstenens förskola 
Aug-sept Konstnärligt gestaltningsarbete på Buas förskola.  
Okt Slutbesiktning. 
 
Tidplanen kan komma att ändras i förhållande till byggprojektets 
produktionstidsplan. 
 
 
Beslutsunderlag 
Skissförslag text – Buas förskola 
Skissförslag text – Klapperstenens förskola  
 
 
Övervägande 
Kultur- och fritidsförvaltningen anser att skissförslagen till Buas förskola 
och Klapperstenens förskola av konstnären Henrietta Kozica har mycket 
goda förutsättningar att gestalta utemiljön på Buas förskola och innemiljön 
på Klapperstenens förskola. Juryns motivering: Konstnären visar med sina 
förslag ett stort intresse för sociala och pedagogiska aspekter av konst, 
med särskilt fokus på barns perspektiv. Genom målningarna får barnen 
tillgång till en färgrik värld av djur, växter och magi. En värld som tar vid 
där arkitekturen och de praktiska och tekniska lösningarna slutar. 
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Bildvärldarna gestaltas från flera olika perspektiv; ovanifrån, nerifrån, 
på långt håll och nära. De stora formerna skapar lugn och myllret av små 
detaljer väcker nyfikenhet. Utgångspunkten är skogen, växterna och 
djuren, med detaljer från musikens, litteraturens och sagornas värld. 
Förslagen har en väl förankrad plan för genomförandet gällande såväl 
budget, tekniska lösningar och tidsplan.  
 
Skissförslaget på Buas förskola tar sin utgångspunkt i platsen, skogen och 
förskolans pedagogiska idé om att följa en fjärilslarv från larv till flygfärdig 
fjäril. Platsen är ett drygt 100 meter långt träplank med glasade partier som 
omger förskolans utegård samt väggen på ett förråd. Grundmålningen är 
siluetten av en skog. Här lever larver, puppor, fjärilar, träd och blommor. 
Konstnärens idé är att genomföra en workshop där barnen får måla fjärilar 
på glaspartierna som ett tillägg till muralmålningen. Planket och 
förrådväggen grundmålas, motiven sprayas med akrylfärg och detaljer 
målas med pensel. En skyddande lack eller klotterskydd förlänger 
konstverkets livslängd.  
 
Skissförslaget på Klapperstenens förskola tar sin utgångspunkt i naturen 
och barns fantasi och upptäckarlust. Platsen är två trappuppgångar. Varje 
trappuppgång har fyra väggar som ska gestaltas. Den ena i blå toner och 
den andra i röda. Bakgrunden är en skogsvärld med slingrande träd och 
blommor. I skogen finns detaljer från musikens, litteraturens och sagornas 
värld. Väggarna grundmålas i samma gröna färg som förskolans invändiga 
färgsättning. Därtill appliceras en akrylfärg med pensel och en 
vattenbaserad sprayfärg. Färgerna är godkända för inomhusbruk.  
 
På grund av pandemin har konstnären inte kunnat genomföra workshops 
med barnen under skissarbetet som planerat, men det finns en plan för att 
återkomma till förskolorna om det blir möjligt senare under 2021.    
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Click here to enter text. 
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 § 12 Dnr KFN 2020/0077 
 
 

Tilldelningsbeslut - konstnärlig gestaltning på 
Stenens förskola 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta  

 
1. tilldela gestaltningsuppdrag till konstnären Jennifer Forsberg 

gällande konstnärlig gestaltning på Stenens förskola.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Beskrivning av ärendet 
Det är hög inflyttning av barnfamiljer till samhället Tvååker. För att möta 
dagens och framtidens behov av förskoleplatser ska Varbergs 
Fastighetsbolag (VFAB) på uppdrag av Varbergs kommun bygga en ny 
förskola i området Stenen. Stenens förskola ska ersätta Snickerns och 
Centralskolans förskolor och ha plats för 160 barn uppdelade på fyra 
sektioner motsvarande två avdelningar/sektion. Förskolan ligger i 
anslutning till en skogsdunge som delvis utgör utegården, vars vilda 
karaktär kommer bevaras i möjligaste mån. Stenens förskola planeras stå 
färdig i maj 2021 med inflyttning i augusti 2021.  
 
Förutsättningar för konst 
För Stenens förskola har i förstudie avsatts 500 000 kr i investeringsmedel 
för konstnärlig gestaltning. En konstnär ska upphandlas för den 
konstnärliga gestaltningen. Konstnärens uppdrag är att utforma en 
platsspecifik permanent konstnärlig gestaltning särskilt utformad för 
förskolans utegård i skogen och förhålla sig till temat ”Ljuset i skogen”. 
Gestaltningen ska vara platsspecifik och en undersökande konstnärlig 
metod kan användas för att tolka platsen eller en situation och gestalta den. 
Bland annat har en arkeologisk undersökning gjorts på platsen som 
konstnären förväntas ta del av. På så sätt förväntas platsen få ett unikt 
uttryck och platsens identitet, kvalitet och sociala hållbarhet stärkas. 
Konstnären ska ha ett särskilt intresse för pedagogiska och sociala aspekter 
av konst, med särskild tonvikt på barns perspektiv. Det konstnärliga arbetet 
förväntas i någon del inkludera förskolebarnen, förslagsvis under 
skissarbetet. Valfri teknik, men lämpligt är skulptur. 
 
Urvalsprocess 
Val av konstnär har tagits fram genom en process med direktupphandling. 
Sex konstnärer har tillfrågats att lämna intresseanmälan, varav två män och 
fyra kvinnor. Fyra konstnärer har inkommit med intresseanmälan. 
Förvaltningen har mottagit intresseanmälningarna elektroniskt. De 
öppnades vid samma tidpunkt och utvärderades av en sakkunnig jury (se 
nedan) utifrån annonserade kriterier.  
 
Första urvalet gjordes av Bodil Hedberg, samordnare offentlig konst, som 
valde ut sex konstnärer som bjöds in att lämna intresseanmälan. 
Konstnärerna valdes ut mot bakgrund av samråden och konstprogrammet. 
Andra urvalet gjordes av Cecilia Frederiksen, stadsträdgårdsmästare, 
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Helena Kylin, fastighetsstrateg, Lina Persson, kulturgeograf, Maria 
Söderlund, stadsarkitekt, Linda Persson, rektor Stenens förskola, Mattias 
Gunnarsson, sakkunnig konstnär, Jenny Forsgren, konstpedagog och Bodil 
Hedberg, samordnare offentlig konst, som valde ut en konstnär för 
skissuppdrag. För bedömning av inlämnat skissförslag medverkade samma 
jury (se ovan), förutom Linda Persson som hade förhinder och ersattes av 
Susanna Ell, specialpedagog Stenens förskola.  
 
Urvalskriterier för skiss: Konstnärligt uttryck i förhållande till projektets 
syfte och uppdrag. Verkshöjd med fokus på unicitet och precision i tematik 
och uttryck. Genomförbarhet gällande såväl budget, tekniska lösningar som 
tidsplan.  
 
Tidplan 
2020 
18 juni Beslut om konstprogram i kultur- och fritidsnämnden.  
10 aug Sista dag för inlämning av intresseanmälan. 
Aug Kultur- och fritidsförvaltningen samt urvalsgrupp beslutar om 

skissuppdrag.  
Sept Uppstartsmöte för skissuppdrag med platsbesök på förskolan. 
Sept-dec Skissarbete.  
 
2021 
Jan Skissinlämning. 
21 jan Kultur- och fritidsförvaltningen samt urvalsgrupp bedömer 

skissförslaget. 
Feb Tilldelningsbeslut i KFN. 
Mars-sept Konstnärligt gestaltningsarbete.  
Okt Slutbesiktning. 
 
Perioden för konstnärligt gestaltningsarbete har förlängts med två månader 
för att skapa förutsättningar för konstnären att arbeta med barnen under 
gestaltningsarbetet. Tidsplanen kan komma att ändras ytterligare i 
förhållande till byggprojektets produktionstidsplan. 
 
Beslutsunderlag 
Skissförslag text – Stenens förskola 
 
Övervägande 
Kultur- och fritidsförvaltningen anser att skissförslaget Festen i skogen av 
konstnären Jennifer Forsberg har mycket goda förutsättningar att gestalta 
Stenens förskola och bli en permanent och integrerad del av utemiljön. 
Juryns motivering: Konstnären visar med sitt förslag ett stort intresse för 
sociala och pedagogiska aspekter av konst, med särskilt fokus på barns 
perspektiv. Barnen bjuds in i den konstnärliga processen, till en fest i 
skogen, där växter och människor deltar på samma villkor. Gestaltningen 
tar hela skogsdungen i anspråk och leder barnen välkomnande och lekfullt 
in i naturen. Det finns referenser till platsens historia, samtidigt som 
konstverket med sina poetiska inslag öppnar upp för nya berättelser. 
Förslaget har en detaljerad och förankrad plan för genomförandet 
gällande såväl budget, tekniska lösningar och tidsplan.  
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Festen i skogen tar sin utgångspunkt i dels platsen, en skogsdunge med 
kuperad mark och lövträd, och dels i barns förmåga att skapa lekar och 
berättelser av enkla material. Konstnären har under skissarbetet haft en 
utomhusworkshop med barnen där de fick göra lerfigurer. Workshopen gav 
en ingång till idén med naturfigurer som en del av den konstnärliga 
gestaltningen.  
 
Festen i skogen består av tre skulpturer. Den första skulpturen, en 
kottefigur av brons, står på en sten vid grinden in till skogsdungen. Vidare 
in i skogen är träden klädda med halsband av stengods, glaserade i olika 
färger. Halsbanden kommer att skapas av barnen i en workshop som leds 
av konstnären. En arborist får uppdraget att fästa dem på ett säkert sätt. 
Lera och lerpärlor knyter an till den arkeologiska utgrävningen som gjorts i 
området med fynd av lerskärvor från bland annat stenåldern. Konstnären 
refererar till att människor smyckat sig med pärlor sedan lång tid och över 
hela världen. Den andra skulpturen har formen av ett regnmoln av 
glasfiberkomposit med långa ben av stål. Molnet är en påminnelse om 
kretsloppet och vattnets nödvändighet för allt levande. Den tredje 
skulpturen är en eld som kommer vara varm året om. Den består av 
glasfiberkomposit med inbyggda värmeslingor. Konstnären refererar till 
elden som samlingspunkt för gemenskap och fest sedan urminnestider. 
Glasfiberskulpturerna monteras i betongfundament som förankras under 
mark. Kottefiguren av brons monteras på en sten.  
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Click here to enter text. 
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 § 13 Dnr KFN 2020/0096 
 
 

Arbetsplan - friskvårds- och aktivitetsgrupper 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta 
 
1. godkänna Arbetsplan för friskvårds- och aktivitetsgrupper 
2. att sända arbetsplanen på remiss till berörda nämnder1 och med 

erbjudande om muntlig presentation på lämpligt nämndsmöte under 
våren 2021.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Beskrivning av ärendet 
Det finns behov av att rikta insatser till barn i behov av särskilt stöd för att 
de ska få likvärdiga förutsättningar som andra att få en fungerande och 
tillfredsställande skolgång och fritid. För de barnen har Region Halland 
tillsammans med Kungsbacka kommun arbetat fram en modell, som kallas 
friskvårds- och aktivitetsgrupper. Modellen bygger på samverkan mellan 
Region Halland och Varbergs kommun där alla barn ska få likvärdiga 
förutsättningar till ett gott liv vilket är grundläggande för ett jämlikt och 
inkluderande samhälle. Centrala faktorer i arbetet är jämlik fysisk och 
psykisk hälsa, ökat välmående och godkända betyg i skolan. 
 
Arbetet i enlighet med modellen innebär att barn och unga som har kontakt 
med specialistvården kan, om de vill, få erbjudande om att delta i 
fritidsaktiviteter i kommunens regi. Om barnet antar erbjudandet skrivs en 
överenskommelse om extra stöd och hjälp att hitta något roligt att göra på 
sin fritid och få erbjudande om att ingå i olika grupper med andra barn och 
unga. 
 
Tidiga insatser/sociala investeringar 
Att tidigt avsätta resurser för att förbättra olika tillstånd för en grupp med 
unga kan också kallas för en social investering. Sociala investeringar 
innebär att göra en avgränsad insats som i förhållande till ordinarie 
arbetssätt förväntas ge bättre utfall för insatsens målgrupp och samtidigt 
leda till minskade samhällsekonomiska kostnader på sikt.  
Att sätta in insatser tidigt för att ”mota Olle i grind” kan leda till stora 
besparingar av både lidande och pengar. Det långsiktiga syftet med 
friskvårds- och aktivitetsgrupper är att hjälpa barn i behov av stöd bättre 
förutsättningar till en mer jämlik fysisk och psykisk hälsa, vilket i sin 
förlängning tros öka möjligheterna att klara skolan. 
 
Lokal nämnd Varberg har avsatt 100 000 kronor i sin budget 2020 med 
syfte att bidra till samordning av befintliga satsningar för att skapa en 
helhet och bättre struktur. Intentionen är att det därefter ska finnas en 
välfungerande lösning som inte kräver ytterligare finansiering från den 
lokala nämnden (Region Halland). Regionstyrelsen beslutade den 3 juni 
2020 att erbjuda ekonomiskt stöd till de halländska kommunerna i 
uppstarten av ”Aktiviteter för barn och unga med behov av särskilt stöd - 

 
1 Förskole- och grundskolenämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 
socialnämnden och lokala nämnden i Varberg, Region Halland. 
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Friskvårdsgrupper och Aktivitetsgrupper” med ekonomiskt stöd i de 
halländska kommunerna.  
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 2020-10-22 (KFN2020/0096-1) 
att starta igång arbetet med friskvårds- och aktivitetsgrupper i Varberg.   
 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till arbete med friskvårds- och aktivitetsgrupper i Varbergs 
kommun  

• Tjänsteskrivelse Regionstyrelsen  
• Tjänsteskrivelse Lokal nämnd Varberg 
• Arbetsplan – friskvårds- och aktivitetsgrupper 

 
 
Övervägande 
Metoden med friskvårds- och aktivitetsgrupper bygger på regional och 
kommunal samverkan, men också samverkan med föreningsliv och 
näringsliv. Barn med samsjuklighet, ofrivillig ensamhet, fetma, svårigheter i 
skolan och frånvaro av fritidsaktiviteter är målgruppen. Arbetsplanen som 
är framarbetad i samverkan mellan kommunen och regionen ligger till 
grund för hur arbetet kommer att bedrivas i Varberg. Den beskriver hur 
processen ser ut från det att barnet/den unga har kontakt inom 
specialistvården och får ett erbjudande om deltagande i antingen en 
friskvårds- eller aktivitetsgrupp. 
 
Ansvar för arbetet ligger inom kultur- och fritidsnämndens 
verksamhetsområde, men en omfattande samverkan behövs för att ge 
barnen bästa möjliga stöd för en aktiv och meningsfull fritid. Utöver 
framtagande av Arbetsplan och kommunikationsplan har förvaltningen 
inlett en bred samverkan med förskole- och grundskoleförvaltningen, 
utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, socialförvaltningen och 
lokala nämnden i Varberg, Region Halland. Det är av största vikt att alla 
parter bidrar i arbetet.  
 
För att lägga grunden för en fungerande samverkan har kultur- och 
fritidsförvaltningen genomfört följande aktiviteter i syfte att stimulera 
samverkan: 

• Information på folkhälso- och trygghetsrådet 
• Information i nätverket Trygg i Varberg 
• Samverkan i nätverk tillsammans med specialistvården2, Region 

Halland och lokala nämnden i Varberg samt RF Sisu Halland 
• Inlett samarbete med föreningslivet i Varberg 
• Uppstart av aktivitetsteam bestående av medarbetare inom kultur- 

och fritidsförvaltningen som kommer fungera som ledare i 
verksamheten 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Click here to enter text. 

 
 

 
2 Barn- och ungdomspsykiatrin (Bup), Barnmottagningen och Habiliteringen 
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 § 14 Dnr KFN 2020/0026 
 
 

Svar på remiss - Västerport etapp 1, nya gatu- 
och kvartersnamn med mera 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta 
 

1.  tillstyrka föreliggande namnförslag. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Beskrivning av ärendet 
Med anledning av nytt bostadsområde och ny detaljplan över Västerport m 
fl. krävs det torg och parknamn, gatunamn, kvartersnamn. 
Stadsbyggnadskontoret har tagit hjälp av hembygdsföreningen Gamla 
Varberg för att ta fram namn. I etapp 1 kommer vi att koncentrera oss på 
kvinnonamn för gatorna, kvinnor som bott och verkat i Varberg, till kvarter 
kommer vi att använda oss av dessa kvinnors yrken.  
 
Ett undantag från detta är kvarteret Färjeläget (hotell + p-hus). Namnet 
Färjeläget passar bra då kvarteret ligger granne med kvarteret Briggen, 
namnet anspelar också på färjans 60-åriga historia i Varberg. 
 
Torget  
Hertiginnan Ingeborgs torg (beslutad 20200526) 
  
Parken  
Astrid på Skärets park  
 
Allé  
Mathilda Ranchs allé  
 
Gator  
Astrid Nybergs gata  
Abela Gullbranssons gata  
Agnes Lindows gata  
Kajpromenaden  
Hedvig Bensons gata  
Diagonalen  
Sofia Knutssons gata 
 
Gränd  
Adina Sands gränd 
  
Inre Stråket  
Barnens boulevard (Beslutad 20200526)  
 
Kvarter  
Fotografen  
Sjukgymnasten  
Ledamoten  
Själavårdaren  
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Illustratören  
Hovmästarinnan  
Lärarinnan  
Drottningen  
Fabrikssystern  
Baderskan  
Färjeläget 
 
Beslutsunderlag 
Begäran om yttrande, SBK-2019-1272. 
 
Övervägande 
Ärendet var på remiss i nämnden i februari 2020, sedan dess har ett antal 
justeringar och tillägg gjorts, och ärendet kommer följaktligen på remiss 
igen. Kvartersnamnet Hovmästarinnan har ersatt Servitrisen och Astrids 
park har ändrats till Astrid på Skärets park. Agnes Lindow, sjukgymnast, 
har ersatt Asta Liljegren, modist, och därmed har både gatunamn och 
kvartersnamn ändrats i enlighet med detta. Dessutom är namnet 
Kajpromenaden nytt.  
 
Eftersom namnsättning i den nya stadsdelen kan antas få en stor betydelse 
för de människor som ska bo och verka där, är det positivt att ärendet har 
behandlats noggrant. I övrigt överlämnar förvaltningen ärendet utan några 
synpunkter. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Click here to enter text. 
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 § 15 Dnr KFN 2020/0117 
 
 

Svar på remiss - ändring av 1963 års 
byggnadsplan över Skällinge 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta 
 

1. tillstyrka förslaget till ändring av detaljplan för 1963 års 
byggnadsplan över Skällinge. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Beskrivning av ärendet 
Planområdet ligger i Skällinge cirka 16 kilometer öster om Varberg och 
berör cirka 80 fastigheter belägna inom tätorten. Planändringen syftar till 
att pröva lämpligheten av ett upphävande av den bestämmelse som reglerar 
antalet bostadslägenheter per huvudbyggnad för att möjliggöra fler 
bostäder inom befintlig bebyggelse 
 
Inom planområdet finns ett flertal byggnader som ingår i 
bebyggelseinventeringen utförd av Kulturmiljö Halland. Kompletterande 
tillägg i den bebyggelse som upptagits i bebyggelseinventeringen bör 
hanteras varsamt i kommande bygglovsärenden.  
 
Beslutsunderlag 

1. Plan- och genomförandebeskrivning: Ändring av 1963 års 
byggnadsplan över Skällinge.  

2. Granskningshandling, 2020-09-11, reviderad 2021-01-18, Varbergs 
kommun. 

3. Samrådsredogörelse: Ändring av detaljplan för 1963 års 
byggnadsplan över Skällinge, 2021-01-18. 

  
 
Övervägande 
Då gjorda justeringar av planförslaget inte medfört några förändringar som 
berör nämndens tidigare överväganden negativt är en förändring av 
nämndens beslut inte nödvändigt. 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Click here to enter text. 
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 § 16 Dnr KFN 2020/0133 
 
 

Svar på remiss - Granskningshandling gällande 
ändring av detaljplan för del av Läkaren 9 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta 
 

1. tillstyrka förslaget till ändring av detaljplan för del av Läkaren 9. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Beskrivning av ärendet 
Planområdet omfattar en del av kvarteret Läkaren 9 i centrala Varberg. 
Fastigheten innefattar idag hotell, kontor och butiker. Ändringen av den 
befintliga planen innebär att ytterligare byggrätt för samma användning 
tillåts mellan befintliga byggnader. 
 
Efter samrådskedet har totalhöjden ändrats från 27 till 28 meter över 
angivet nollplan, vilket är något lägre än befintlig bebyggelse på 
intilliggande byggnad i öster.  En utformningsbestämmelse har också lagts 
till som tillåter takkupor och trapphus utöver den angivna byggnadshöjden, 
på högst 1/2 fasadlängden. Bestämmelsen syftar i första hand till att 
befintliga takkupor och trapphus blir planenliga. 
 
Eftersom planområdet ligger inom stadskärnan som är riksintresse för 
kulturmiljövård har planändringen och den tillkommande byggrätten 
anpassats så att den inte påverkar gatubilden och upplevelsen av kvarteret 
utifrån. Den delen av fastigheten som ligger inom planområdet har inte lika 
höga kulturmiljövärden som intilliggande byggnader, och är därmed 
mindre känslig för förändringar inom byggnaden. Planförslaget bedöms 
endast ha liten eller ingen påverkan på kulturmiljön. 
 
Beslutsunderlag 
Plan- och genomförandebeskrivning: Ändring av detaljplan för del av 
Läkaren 9. Granskningshandling, 2021-01-25, Varbergs kommun. 
 
Samrådsredogörelse: Ändring av detaljplan för del av Läkaren 9, 2021-01-
27, Varbergs kommun. 
 
 
Övervägande 
Då gjorda justeringar av planförslaget inte medfört några förändringar som 
berör nämndens tidigare överväganden negativt är en förändring av 
nämndens beslut inte nödvändigt. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Click here to enter text. 
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 § 17 Dnr KFN 2021/0005 
 
 

Samrådsyttrande över förslag till detaljplan för 
Trönningenäs 5.29, 1.44, 1.15, 1.22, 1.23 
(Trönningenäs inre) 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta 
 

1. tillstyrka förslaget till detaljplan för Trönningenäs inre med 
beaktande av de synpunkter som finns i övervägandet. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Beskrivning av ärendet 
Planområdet är beläget inom inre Trönningenäs, ca 7 km norr om Varbergs 
centrum, där markägarna har önskemål om att uppföra ny 
bostadsbebyggelse. Detaljplanen möjliggör för ca 70 nya bostäder, främst i 
form av villabebyggelse. I den centrala delen av planområdet möjliggörs 
även par-, rad- och kedjehus. Inom planområdet finns nio befintliga 
bostadsfastigheter i form av villa-, fritids- och gårdsbebyggelse.  
 
Planområdet består av tre delområden. Bebyggelsen föreslås främst i 
området söder om Buaråsvägen på mark som består av flack 
jordbruksmark. Norr om Buaråsvägen föreslås upp till fyra friliggande 
bostäder inom en trädbevuxen skogsdunge. I den tredje och nordligaste 
delen av planområdet föreslås en pumpstation och dagvattenanläggning för 
hantering av planområdet samt angränsande bostadsområdes VA. 
 
Syftet med detaljplanen är att tillskapa ett bostadsområde med lantlig, 
naturnära prägel utgörandes av ca 70 nya bostäder samt befintlig 
bostadsbebyggelse. Mellan bebyggelsegrupperingarna ska element från det 
tidigare öppna jordbrukslandskapet värnas. Planförslaget utgör en fjärde 
etapp i den pågående utbyggnaden av Trönningenäs inre, härstammandes 
från godkänt programförslag från 2005. 
 
Kulturmiljö Halland har utfört en arkeologisk utredning inom planområdet 
(2018) samt en arkeologisk förundersökning, rapport 2020:29 (2019). 
Inom utredningsområdet påträffades sammantaget fyra förhistoriska 
lämningar. För de fornlämningar som kräver arkeologiska undersökningar 
kan dessa utföras efter att detaljplanen vunnit laga kraft. Inget hinder 
föreligger ur arkeologisk synpunkt att ta området i anspråk för 
exploatering. 
 
 
 
Beslutsunderlag 

1. Remiss – samrådsyttrande Trönningenäs 5:29, 1:44, 1:15, 1:22, 1:23 
(Trönningenäs inre) 

2. Plan- och genomförandebeskrivning: Detaljplan för Trönningenäs 
5:29, 1:44, 1:15, 1:22 och 1:23 (Trönningenäs inre) Trönningenäs 

https://varberg.se/byggabomiljo/kommunensplanarbete/detaljplanerochomradesbestammelser/aktuellaprogramochdetaljplaner/tronningenas529144115122och123tronningenasinre.4.7c123fad176b1ab87b999eac.html
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5:29, 1:44, 1:15, 1:22 och 1:23 (Trönningenäs inre) | Varbergs 
kommun 

 
 
Övervägande 
Utbyggnaden av Trönningenäs har gått förhållandevis snabbt och förändrat 
karaktären på det öppna jordbrukslandskapet och omgivningarna. Vid 
vidare utveckling av Trönningenäs bör man ta hänsyn till rekreations- och 
friluftslivsmöjligheter så att tillgängligheten till naturen inte byggs bort. 
Många av de boende har valt området just för den naturnära prägeln, och 
för dem är det viktigt att det fortfarande går att röra sig i naturen till fots, 
cykel och häst. 
 
Områdets rika kulturhistoriska arv, med närheten till Gamla Varberg, ger 
möjligheter att knyta an till historiska namn eller berättelser vid planering 
av exempelvis lekplatser eller informationsskyltar. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Click here to enter text. 

 
 
 
  

https://varberg.se/byggabomiljo/kommunensplanarbete/detaljplanerochomradesbestammelser/aktuellaprogramochdetaljplaner/tronningenas529144115122och123tronningenasinre.4.7c123fad176b1ab87b999eac.html
https://varberg.se/byggabomiljo/kommunensplanarbete/detaljplanerochomradesbestammelser/aktuellaprogramochdetaljplaner/tronningenas529144115122och123tronningenasinre.4.7c123fad176b1ab87b999eac.html
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 § 18 Dnr KFN 2020/0213 
 
 

Yttrande över förslag till ortsutvecklingsstrategi 
för Sibbarp 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta 
 

1. anta förvaltningens yttrande som sitt eget avseende förslag till 
ortsutvecklingsstrategi för Sibbarp. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Beskrivning av ärendet 
Ortsutvecklingsstrategin ska utgöra ett planeringsunderlag vid utveckling 
av kommunens mindre orter och är en utvecklingsprocess för att ta tillvara 
på lokala initiativ som bidrar till en positiv utveckling på orten och därmed i 
kommunen som helhet. Strategin berör dels övergripande mark- och 
vattenanvändningsfrågor (exempelvis förslag på inriktningar och 
utredningsområden för bostäder), men även andra typer av 
utvecklingsfrågor som kan vara viktiga för orten. Det är inte en plan enligt 
plan- och bygglagen, utan ett kunskapsunderlag och ett sätt att testa ett nytt 
och kreativt arbetssätt. 
 
Ortsutvecklingsstrategin för Sibbarp är framtagen av en arbetsgrupp 
bestående av politiker, tjänstepersoner och representanter från bygden. 
Under framtagandet har det utöver möten med arbetsgruppen skett en 
byapromenad och ett stormöte dit alla invånare i Sibbarp bjudits in.  
 
Beslutsunderlag 
Framtidens Sibbarp - Förslag till ortsutvecklingsstrategi. Samrådshandling 
2020-12-16, Varbergs kommun. 
 
 
Övervägande 
Processen med framtagande av ortsstrategier ses som ett positivt sätt att 
arbeta med utvecklingsfrågor i landsbygdsorterna, vilket också förstärker 
de demokratiska processerna. Kultur- och fritidsnämnden vill också 
poängtera vikten av att intentionerna i barnkonventionen lyfts fram i 
processen med ortsutvecklingsstrategier och i detta specifika dokument. 
Särskilt gäller det barns rätt att uttrycka sin mening och höras i de frågor 
som berör dem. Det är möjligt att barn har involverats i processen, men det 
finns i så fall inte beskrivet i dokumentet. 
 
Överlag ger strategin en bra bild av kultur- och fritidsnämndens 
verksamhetsområden på den aktuella platsen, men det finns några tillägg: 
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Under rubriken ”Kultur” (s. 19) kan även nämnas verksamheten Kultur i 
förskolan och att Kulturskolan har undervisning på plats i Sibbarps skola. 
Det finns också en mobil ungdomsverksamhet, Muve, som kan ordna 
aktiviteter för unga på landsbygden vid behov. Detta skulle kunna nämnas 
under rubriken ”Rekreation och mötesplatser” (s. 21). 
 
Under ”Friluftsliv och turism” (s. 32) anges att information om sevärdheter 
och besöksmål i Sibbarp skulle kunna samlas på webbsidan visitvarberg.se. 
En del av den informationen skulle även kunna läggas in i Varbergs 
kommuns digitala friluftsguide, plattformen Naturkartan 
(naturkartan.se/sv/varberg). 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Click here to enter text. 
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 § 19 Dnr KFN 2021/0017 
 
 

Remissvar - Arrendeupplåtelse för 
pumptrack/cykelbana inom fastigheten 
Charnockiten 1 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta 
 

1. tillstyrka föreslagen arrendeupplåtelse med Varbergs MTB för 
uppförande av pumptrack/cykelbana inom fastigheten 
Charnockiten 1. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Beskrivning av ärendet 
Varbergs MTB har inkommit med önskemål om att få uppföra en 
pumptrack/cykelbana inom fastigheten Charnockiten 1. Den berörda ytan 
är enligt detaljplan avsedd för idrottsändamål och gränsar till både 
skatepark och idrottshall i Breared. Samhällsutvecklingskontoret har 
upprättat förslag till arrendekontrakt med en avtalsperiod som sträcker sig 
30 juni 2025 vilket ligger i linje med det markarrende som finns för 
skateparken. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen har varit med i den dialog som förts med 
föreningen Varbergs MTB och mark- och exploateringsavdelningen för att 
se på möjligheten att låta föreningen med bidrag från Sparbankstiftelsen 
bygga en pumptrack/cykelbana. Gällande detaljplan för idrottsändamål är 
planerad att framöver utvecklas med fler idrottsmöjligheter men då 
tunnelprojektet i Varberg pågår fram till 2025 är en del av området öster 
om idrottshallen arbetsområde för tunnelns södra utgång. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss arrendeupplåtelse för Varbergs MTB, bilaga 1 
Återremittering från KSAU för yttrande i KFN och FGN, bilaga 2 
Arrendeavtal Charnockiten 1, bilaga 3 
 
Övervägande 
Varbergs MTB är en förening som grundades 1992 och som upplevs 
välskött.  
Lite statistik ses nedan: 
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Att samla skate-, pumptrack- och mountainbike-åkare på detta sätt kan ge 
bra synergieffekter vad gäller klubbarnas medlemmar men också för alla 
andra ungdomar. Föreningarna kan exempelvis anordna gemensamma 
event- och prova på -dagar med dessa utomhusaktiviteter. Förvaltningen 
ser positivt på att idrott- och fritidsaktiviteter ökar inom kommunen och att 
mark utvecklas för folkhälsa och föreningsliv. 
 
Jämställdhetsbedömning 
2018 tilldelades Varbergs MTB kommunens jämställdhetspris för sitt 
strategiska och långsiktiga arbete med att skapa en mer jämställd 
verksamhet inom mountainbikesporten. En ny anläggning som möjliggörs 
genom ett arrendeavtal ökar möjligheter för pojkar/flickor att utvecklas och 
träna tillsammans. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Amanda Svensson, 

samhällsutvecklingskontoret 
Kommunstyrelsen 
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 § 20 Dnr KFN 2020/0170 
 
 

Förstudie renovering Veddige simhall 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta 

 
1. hemställa hos servicenämnden att uppdra åt fastighetsavdelningen 

inom förvaltningen att genomföra en förstudie för Veddige simhall 
2. förstudierapporten ska vara färdigställd senast 2021-10-31 
3. avsätta 100 000 kr ur nämndens resultatreserv som finansiering för 

beräknad förstudiekostnad. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Beskrivning av ärendet 
Förvaltningen fick, i samband med uppdraget att genomföra en 
tjänstekoncessionsupphandling för extern drift av kommunens 
simanläggningar, uppdraget att utföra en behovsanalys av Veddige simhall 
där följande ska ingå: uppskattad kostnad för renovering och fortsatt drift, 
undersökning av eventuellt andra användningsområden för fastigheten 
med utgångspunkt och behov av lokaler/anläggningar som kan finnas i det 
lokala och kommunala perspektivet. Förvaltningen uppdras att tänka brett 
kring nya användningsområden utifrån ett framtidsperspektiv för en 
växande kommun. 
En utredning har gjorts som redovisats till nämnden i december 2020. 
Utredningen visar framtida behov av markområdet vid Vidhögeskolan för 
kommunala behov. Efter denna redovisning beslutade nämnden att ge 
förvaltningen förlängd svarstid till efter det att resultatet av en fysisk 
undersökning av simhallen i Veddige är gjord, dock senast december 
månads sammanträde 2021. Det innebär konkret att en förstudie behöver 
göras för Veddige simhall och de lokaler som kopplar mot simverksamheten 
som bassängrum, byggnadens beskaffenhet, omklädning och duschar samt 
ev behov för den tekniska utrustningen. Som ingångsvärde till förstudien 
ska åtgärder och kostnader utredas för att kunna bibehålla simverksamhet 
5 – 10 år. Dialog har förts med samhällsutvecklingskontoret och 
serviceförvaltningen om vilken organisation som ska genomföra förstudien 
då det är en reinvestering som behöver göras och beslut fattats om att 
uppdraget ska ges till serviceförvaltningen. Förstudien kan starta tidigast 
när simundervisningen under sommaren är slut, dvs månadsskiftet 
juli/augusti 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll Kultur- och fritidsnämnden 2020-12-17 § 179 dnr KFN 
2020/0170 
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Övervägande 
I den utredning som gjorts för Veddige simhall identifieras behov av att 
genomföra en ordentlig förstudie där bl. a. provtagning sker av betongen 
kring bassängen samt genomgång av tidigare identifierat underhållsbehov 
av omkringliggande ytor i simhallen. Det kan uppstå framtida behov för 
Vidhögeskolan att ta markytan/byggnaden i anspråk för att klara elevantal 
och andra utökade faciliteter när Veddige växer i invånarantal som den 
fördjupade översiktsplanen redogör för och där skolans behov måste lösas 
genom förtätning på skolområdet. Innan en kostnadsberäkning gjorts för 
renovering av Veddige simhall är gjord kan inte beslut fattas om vidare 
finansiering eller inriktning för verksamheten. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Servicenämnden 

Katarina Lindh, serviceförvaltningen 
Anna-Karin Kvarnemar, 
samhällsutvecklingskontoret 
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 § 21 Dnr  
 
 

Kultur- och fritidsnämndens investeringar 
Arbetsutskottet beslutar 
 

1. Godkänna informationen och lägga den till handlingarna. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  
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 § 22 Dnr KFN 2021/0020 
 
 

Ansökan om investeringsbidrag (Boverket) – 
Kungsäters IF 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden föreslå 
kommunfullmäktige bevilja 
 

1. Föreningen Kungsäters IF  846 599 kronor, inklusive moms, för 
renovering och tillbyggnad av dansbanan Solbacken, under 
förutsättning att Boverket beviljar 1 410 998 kronor. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Beskrivning av ärendet 
Föreningen Kungsäters IF ansöker om bidrag hos Boverket för att rusta upp 
dansbanan Solbacken. Dansbanan uppfördes 1939 och har genomgått 
diverse mindre renoveringar under åren, men är nu i stort behov av en 
större renoveringsinsats med bl. a. nya ytskikt inklusive underarbeten av 
gångvägar och parkeringsytor, ny elinstallation samt en ny tillbyggnad av 
kompletterande bakutrymmen inklusive nya toaletter.  Viss 
tillgänglighetsanpassning kommer att utföras i de planerade åtgärderna. 
Total kostnad för renovering/tillbyggnad är 2 821 996 kronor. 
Målsättningen med projektet är att rusta mötesplatsen för kommande 
generationer och tillse att den lever vidare till gagn för olika aktiviteter på 
landsbygden. 
 
Beslutsunderlag 
Inkommen ansökan från Kungsäters IF. 
 
Övervägande 
Vid större investeringar i form av ombyggnad, restaurering och nybyggnad 
ger staten genom Boverket bidrag. Staten står för 50 % av kostnaden, 
kommunen för 30 % och föreningen för återstående 20 %. Föreningen bör 
sträva efter att själv i möjligaste mån finansiera de 20 % av kostnaderna 
genom ideellt arbete och prioritering av egna befintliga medel. Solbackens 
dansbana beskrivs utförligt i ”Kulturmiljöprogram för Varbergs kommun” 
och rekommendation är att festplatsen utreds inför eventuell 
byggnadsminnesförklaring. 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 23 Dnr  
 
 

Förvaltningen informerar 
Arbetsutskottet beslutar 
 

1. Godkänna informationen och lägga den till handlingarna. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Avdelningschef Mari Hagborg Lorentzon informerar: 
 

1. att man succesivt öppnar upp mötesplatser för unga. 
2. att en medarbetare kommer flyttas över från kultur- och bibliotek till 

fritidsavdelningen. Alla inblandade är nöjda med lösningen. 
 
Avdelningschef Mariella Sivertstrand informerar: 
 

1. att man önskar en dialog mellan förvaltningen och politiken rörande 
nationaldagen 2021 och allt runt omkring detta. 

2. att man succesivt öppnar upp kulturskolan. 
3. att biblioteken åter har ordinarie öppettider, dock ej meröppet. 
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 § 24 Dnr  
 
 

Övrigt ärende - flytt av sammanträde 
Arbetsutskottet beslutar 
 

1. Flytta mars månads arbetsutskott från 11 mars 2021 till 10 mars 2021 
klockan 09.00. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  
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