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Sekreterare
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Ordförande

Lena Språng

Justerande

Sven Andersson (M)
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Jenny Bolgert (S)
Robin Svensson (S)
Lars-Inge Andell (S)
Marianne Johansson (S)
Helen Alexborn (SD)
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Plats och tid

Stadshus B, B1, kl. 14.00-16.40, 16.50-18.40

Beslutande

Lena Språng (C), ordförande
Sven Andersson (M)
Eva Gullberg (M)
Claas Töllborg (M)
Inger Brosved (L)
Boris Melvås (KD)

Ersättare –
inte tjänstgörande

Robert Bengtsson-Lindeberg (M)
14.00-16.50
Carl-Johan Hollesen (L)
Evy Vilhelmsson (S) 14.00-18.20
Ingela Svensson (V)

Övriga deltagare

Katarina Sundberg, förvaltningschef
Mari Hagborg Lorentzon, avdelningschef fritid
Ingemar Arnesson, avdelningschef kultur
Jari Kajanne, avdelningschef ungdom
Lisa Pedersen, ungdomsutvecklare, § 40
Angelina Sahlgren Söder, ungdomsutvecklare, § 40
Kerstin Glittmark, dataskyddsombud, § 38
Petra Johansson, § 39
Ulrika Hernant, utvecklingsstrateg
Tina Wallin, utvecklingsstrateg
Gunilla Sandkvist, nämndsekreterare

Utses att justera

Sven Andersson (M)

Justeringens plats
och tid

Kultur- och fritidsförvaltningen

Sekreterare

Gunilla Sandkvist

2

Jenny Bolgert (S)
Robin Svensson (S)
Lars-Inge Andell (S)
Marianne Johansson (S)
Helen Alexborn (SD)14:00-18:17
Evy Vilhelmsson (S) 18.20-18.40

Paragraf

38–42,
44–58

Ordförande

Lena Språng (C)

Justerande

Sven Andersson (M)
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Dnr

GDPR - information
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Dataskyddsombud Kerstin Glittmark presenterar de sex områden som
berör GDPR. Nämndens skyldighet är att påvisa hur lagen efterföljs inom
kultur- och fritidsförvaltningen. Granskning av riskinventering kommer att
ske till hösten.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 39
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Dnr

Art Inside Out
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Petra Johansson informerar om bakgrunden till Art Inside out och Artist in
recident. Vad är konstnärliga residens i Halland genom Art inside Out.
Startade 2016 med sitt första residens i Varberg.
Stort intresse för Varberg 2019. Residenset pågår under åtta veckor och
startar 29 april. Tre kvinnliga konstnärer är utvalda att medverka.
Information kommer att ske fortlöpande.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden
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Dnr KFN 2019/0046

Behovsanalys och kartläggning av inkubator
gentemot kulturella och kreativa näringar
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta
1. godkänna rapporten.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Dagens sammanträde
Ungdomsutvecklarna Lisa Pedersen och Angelina Sahlgren Söder föredrar
ärendet för kultur- och fritidsnämnden.

Beskrivning av ärendet
Kultur och fritidsförvaltningen, ungdomsavdelningen fick under våren 2018
i uppdrag av nämnden att göra en kartläggning och behovsanalys av en
inkubator gentemot de kulturella och kreativa näringarna i Varbergs
kommun. Detta var ett led för målet med att skapa förutsättningar för unga
att ta sig in på arbetsmarknaden. Nämndsmål ” Vi ska utveckla metoder och
plattformar för att möjliggöra för ungdomar att starta egna företag inom
den kulturella och kreativa sektorn”

Beslutsunderlag
Behovsanalys och kartläggning av en konkret inkubatorplattform för
kreativa och kulturella näringar i Varberg.

Jämställdhetsbedömning
Rapporten har en jämställdhetsbedömning.

Övervägande
Rapporten ger en nulägesbild och ett antal förslag för ställningstagande för
fortsatt arbete kring en inkubator gentemot de kulturella och kreativa
näringarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Utbildning och
arbetsmarknadsnämnden.

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 41
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Dnr

Presentation av medarbetarenkäten
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
HR-strateg Erica Giannini presenterar resultatet från medarbetarenkäten
som genomfördes under 2018.
Utifrån resultatet har en handlingsplan tagits fram som kommer att
presenteras på nämndens sammanträde i april.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden
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Dnr KFN 2019/0036

Ökad jämställdhet inom konstnärliga
gestaltningsuppdrag samt förslag till en
samlande konstplan för Varbergs kommun för
konstnärlig gestaltning i offentliga miljöer.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. ge förvaltningen i uppdrag att arbeta fram en samlande konstplan för
Varbergs kommun som innefattar uppdraget om
jämställdhetsutredning inom konstnärlig gestaltning.
2. att medel ur resultatreserven anslås för att genomföra en konstplan för
Varbergs kommun på 60 tkr.
3. att konstplanen presenteras på kultur- och fritidsnämnden den 25
september 2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Boris Melvås (KD) föreslår att avslå arbetsutskottet förslag till beslut med
motiveringen att genomförandet av konstplan skall finansieras inom
befintlig budget.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Arbetsutskottets
förslag och Boris Melvås (KD) förslag.
Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner att kultur- och
fritidsnämnden antar arbetsutskottets förslag.
Votering begärd och genomförs.
Ja-röst för arbetsutskottets förslag och nej-röst för Boris Melvås (KD)
förslag.
Namn
Sven Andersson (M)
Eva Gullberg (M)
Claas Töllborg (M)
Inger Brosved (L)
Boris Melvås (KD)
Jenny Bolgert (S)
Robin Svensson (S)
Lars-Inge Andell (S)

Justerandes signatur

Ja
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Marianne Johansson (S)
Helen Alexborn (SD)
Lena Språng (C)
Summa:
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X
X
X
10
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1

Med 10 ja-röster mot 1-nej-röst finner ordförande att kultur- och
fritidsnämnden röstar för arbetsutskottets förslag.

Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden beslutade (2013-09-25, kfn § 99), att föreslå
kommunstyrelsen att fastställa riktlinjer för konstnärlig gestaltning samt
att hemställa hos kommunstyrelsen om att fatta beslut om lämplig modell
för att säkra den långsiktiga finansieringen av konstnärlig gestaltning samt
underhåll av densamma. Kommunfullmäktige beslutade därefter (2015 04
21, § 68) att finansiering av konstnärlig gestaltning sker genom årligt
budgetbeslut och att förekomsten av konstnärlig gestaltning vid större
investeringsobjekt bedöms i samband med förstudie och investeringsbeslut.
För hantering och bearbetning av kommunens offentliga
gestaltningsprojekt beslöts att bilda ett konstråd med
förvaltningsövergripande representation av berörda parter.
Uppdrag
Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde i december 2018 beslöts att
begära en utvärdering av ökad jämställdhet inom konstnärliga
gestaltningsuppdrag då det ansågs finnas ett behov av att se över detta i
urval av konstnärskap.

Beslutsunderlag
KFN 2018/0027–56 begäran om en jämställdhetsutredning för ökad
jämlikhet inom konstnärlig gestaltning.

Jämställdhetsbedömning
Kultur- och fritidsnämnden begäran om en utredning för ökad jämställdhet
innefattas i den föreslagna samlade konstplanen för offentlig konstnärlig
gestaltning i Varbergs kommun.

Övervägande
I analysarbetet kring jämställdhet inom konstnärliga gestaltningsuppdrag
har kultur- och fritidsförvaltningen sett ett behov av en översyn om
hantering och riktlinjer för den offentliga konstnärliga
gestaltningsprocessen. Det saknas en övergripande konstplan för alla de
delar som innefattas inom offentlig gestaltning såväl som för
konstsamlingen inom Varbergs kommun. Det finns dock enstaka dokument
och beslut gällande vissa delar för att hantera konstnärliga uppdrag och
hanteringar. Förutom det angivna beslutet ovan om finansiering av
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden
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konstnärlig gestaltning för offentlig konst finns det riktlinjer som berör
konsthantering, exempelvis det som gäller för konstdonationer och inköp
av konst. Den senare behöver uppdateras. Det har även tillkommit nya
riktlinjer (KFN 2018/0030) gällande införandet av ekonomisk ram 2017 till
kultur- och fritidsförvaltningen för mindre konstnärlig gestaltning med
inriktning på landsbygd.
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att en samlande konstplan arbetas
fram under 2019 och ett beslutsförslag läggs fram till kultur- och
fritidsnämnden i september 2019. Att definiera en konstplan för Varbergs
kommun kan ses som en utvecklingsinsats. Den utvärdering som gäller
ökad jämställdhet inom konstnärlig gestaltning som kultur- och
fritidsnämnden beslutade om i KFN 2018/0027–56 föreslås ingå i analys
inför arbetet med konstplan.
Det har under årens gång, gällande riktlinjer för offentlig konstnärlig
gestaltning från 2015, framkommit oklarheter i hantering i processerna.
Det gäller allt från när gestaltningsuppdrag ska ske,
upphandlingsförfarande, beslutsvägen till tilldelning av
gestaltningsuppdrag, jämställdhetsbedömning, konstrådets roll och
sammansättning, konstsamlingens hantering och donationer. Likaså finns
det behov av ett tydligare hanteringsförfarande av konstsamlingen för
Varbergs kommun. Kultur- och fritidsförvaltningen kommer att jämföra
konstplaner från andra kommuner i framtagande av en samlande
konstplan. Likaså genom underlag från LOU, SKL och konstorganisationen
KRO.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 43
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Dnr KFN 2019/0037

Konstnärlig gestaltning särskilt boende Träslöv
SÄBO
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. godkänna konstnärerna Emma Tryti och Jamila Drotts förslag till
gestaltning, samt att de tilldelas uppdraget att utföra gestaltningar
inomhus/entré och utomhus för särskilt boende i Träslöv/SÄBO.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Följande tre konstnärskap (varav en är en duo) tilldelades var och en för
sig, skissuppdraget för särskilt boende i Träslöv SÄBO:
Emma Tryti och Jamila Drott
David Molander
Johan Tirén
Konstnärerna har nu avslutat sin skissperiod och lämnat in sina
gestaltningsförslag. Dessa har bedömts av kommunens konstnärliga råd
såväl som av särskilt inbjudna utifrån de kriterier som formulerats i antaget
i konstprogram.
Under skissperioden har konstnärerna bjudits in till ett informationsmöte
för att säkerställa att allt blir rätt från början och att alla är informerade.
Deltagare på dessa möten har varit byggprojektledare, arkitekt,
konstkonsult och konstnärlig ledare. Konstkonsulten leder arbetet med
skissuppdraget gentemot konstnärerna och säkerställer därmed processen
olika skeenden.
Konstnärerna har fått tre angivna platser som tagits fram i samarbete med
projektledare, konstkonsult, verksamhet och arkitekt. 1, trapphus/entré. 2,
vägg utomhus. 3, parkmiljö utomhus. Utifrån dessa platser har
skisskonstnärerna själva bestämt om de vill ta sig an en eller flera av
platserna.
Emma Tryti och Jamila Drotts skissförslag har fått den övergripande titeln
Fågelslinga som består av inhemska och exotiska fåglar i bemålad brons.
De två konstnärernas förslag är en fågelpromenad ute och inne.
Konstverket tar sin utgångspunkt i de boende, deras anhöriga/besökare och
personal. Runt om i boendets trädgård och trapphus placeras fåglar av olika
art ut, inhemska och exotiska. Fåglarna utförs i bemålad brons och ett par i
stengods. Till verket tas en infoskylt fram som gör promenaden tillgänglig
att använda i verksamheten och för besökare. Konstnärerna har genom
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden
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specialinriktade studier gedigen kunskap om konstpedagogik och aktivering
i relation till personer med demenssjukdom. I sin skiss beskrivs vikten av
att den konstnärliga gestaltningen strävar efter att kommunicera med
personer som helt eller delvis förlorat sitt språk och vikten av att undvika
förvirrande bildspråk. Genom sitt skissförslag har konstnärerna velat skapa
ett verk för miljön som är visuellt tydligt utan att tränga sig på.
Det särskilda boendet i Träslöv beräknas vara klar och invigas i juni 2020.

Beslutsunderlag
Skissförslag av Emma Tryti och Jamila Drott
Situationsplan A1_1

Jämställdhetsanalys
Inför bedömningen av tre skissförslag, har beaktning gjorts vad gäller kön,
ålder och etnicitet för att sätta samman en jury med en bred representation
och relevant kompetens. Juryn har dock främst sett till formulerade
kriterier för bedömning och inte till kön vid bedömning av vinnaren.
Medvetenheten är dock stor om att det finns en manlig dominans som
erhållit konstnärliga gestaltningsuppdrag sett till, bakåt i tiden. Att beakta
genusaspekten i urvalsprocesser har därför varit viktigt. Likväl behövs det
formuleras en strategi och en metod för hur vi kan utveckla arbetet med
urvalsprocesser för att uppnå ökad balans mellan könen och vem som
tilldelas uppdrag, över tid. Ett konkret förslag är att vid utlysning av
uppdrag benämna att Varbergs kommun uppmuntra kvinnliga konstnärer
att söka såväl som att avpersonifiera ansökningarna. Ett tredje förslag är att
rikta inbjudan direkt till intressanta konstnärer (kvinnliga) men detta sker
redan idag.

Övervägande
Konstrådet har noga övervägt de konstnärskap för skissuppdraget utifrån
kriterier som estetiska och konstnärliga värden, samverkan med miljö och
arkitektur, materialval och tekniska lösningar, hållbarhet och
underhållsaspekter.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 44

Sammanträdesprotokoll
2019-03-27

12

Dnr KFN 2019/0025

Månadsrapport februari 2019
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. godkänna månadsrapport för februari 2019
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kultur-och fritidsnämndens ingående budget 2019 uppgick till 149 878 tkr.
Under februari månad blev nämnden kompenserade (660 tkr) för
kapitalkostnader (avskrivningar och ränta) för de investeringar som
genomfördes och avslutades under 2018. Därmed uppgår budgeten till 150
538 tkr efter februari månad.
Nämndens driftutfall uppgår till 25 168 tkr vilket innebär att 17 procent av
budgeten är förbrukad. Det är samma procentuella förbrukning som den
generella riktpunkten (17 procent) samt på samma nivå som föregående år.
Intäkterna ligger på 24 procent vilket är betydligt högre än den generella
riktpunkten och föregående års utfall. Det beror bland annat på att
kulturskolan har fakturerat för sina elevavgifter, vilket görs vid två tillfällen
per år. En annan förklaring till de höga intäkterna är att förvaltningen har
intäktsfört alla bidrag, som erhölls under 2018 och som avser 2019, under
februari månad. Totalt handlar det om cirka 2 100 tkr.
Under februari månad har kulturavdelningen betalt ut bidrag till
kulturföreningarna och till studieförbunden och därmed ligger
bidragskostnaderna (24 procent) över den generella riktpunkten.
Kostnaderna för lokalhyra ligger på 18 procent vilket beror på att nämnden
ej ännu fått full täckning för alla lokalhyror. Exempelvis gäller det
kompensation för de reinvesteringar som serviceförvaltningen genomförde
under 2018 i kultur- och fritidsnämndens lokaler. Nämnden har heller inte
fått kompensation för de ökade hyror som investeringarna i exempelvis
Varbergs teater, Lindvallen och Håstens IP inneburit. Nämnden har dock
fått tillbaka 267 tkr från servicenämnden i samband med
mediaavstämningen (el, fjärrvärme, vatten med mera) som avser 2018. Det
påverkar hyrorna positivt för 2019

Beslutsunderlag
Månadsrapport februari 2019
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden
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Jämställdhetsbedömning
Jämställdhetsbedömning är inte aktuellt i ärendet.

Övervägande
Förvaltningens bedömning är att inga anmärkningsvärda avvikelser
kommer att inträffa utifrån lagd drift- och investeringsbudget.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 45
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Dnr KFN 2019/0030

Simskoleskjutsar sommaren 2019
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. att fördela 410 tkr ur nämndens resultatreserv för ökade kostnader för
simskoleskjutsar sommaren 2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Simskoleskjuts med buss till sommarsimskolor infördes i Varbergs
kommun på 1970-talet. Detta erbjuds från det år barn fyller sex år. Samt till
barn som är boende utanför Varbergs centralort.
I samband med att ny simhall byggs på samma plats som tidigare Håstens
simhall var belägen, evakueras all simskoleverksamhet till Veddige simhall
och Simstadion.
Sommaren 2019 kommer det inte att vara möjligt att ordna busstransporter
till Simstadion på grund av att hamn- och gatuförvaltningen bedömer att
olycksrisken är för hög. Detta innebär att det endast kan erbjudas
busstransport till Veddige.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag Simskoleskjutsar sommaren 2019.
Busshållplatser 2018.
Protokollsutdrag KFN AU 2019-02-13 § 32.

Jämställdhetsbedömning
Jämställdhetsbedömning är inte aktuell i ärendet.

Övervägande
Då det tidigare endast erbjudits busstransport för barn boende utanför
centrala Varberg förändras förutsättningarna då simskola med
busstransport erbjuds i Veddige. Detta innebär att samtliga barn från
centrala Varberg erbjuds transport från det år de fyller sex år och tre nya
hållplatser tillkommer från centrala Varberg. Detta innebär att kostnaderna
för transport samt personalkostnader ökar markant. Förutom simlärare och
ordinarie personal måste verksamheten även ha bussvärdar på plats för att
ta hand om barnen då de kommer utan föräldrar eller annan medföljande
vuxen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden
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Dnr KFN 2018/0192

Ansökan om investeringsbidrag – Föreningen
Brygghuset
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
1. bevilja föreningen Brygghuset 924 840 kronor för byte av tak och
förbättringar/ombyggnad inomhus under förutsättning att Boverket
beviljar 1 541 400 kronor.
2. därmed upphävs beslut KFN §10/2019
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Föreningen Brygghuset ansöker om bidrag hos Boverket för byte av tak och
förbättringar/ombyggnad inomhus till en total kostnad om 3 082 800
kronor inklusive moms.
Beslut om detta ärende togs av kultur- och fritidsnämnden 2019-01-30,
§10, men i beslutet användes felaktigt namnet Fiskerilokalen i Bua istället
för föreningens namn Föreningen Brygghuset.
Det är Föreningen Brygghuset som ansöker om bidrag därav behöver nytt
beslut tas av kultur- och fritidsnämnden. Ingen ändring i beloppssummor
har skett.

Beslutsunderlag
Inkommen ansökan från Föreningen Brygghuset.

Övervägande
Vid större investeringar i form av ombyggnad, restaurering och nybyggnad
ger staten genom Boverket bidrag. Staten står för 50 procent av kostnaden,
kommunen för 30 procent och föreningen för återstående 20 procent.
Föreningen bör sträva efter att själv i möjligaste mån finansiera de 20
procent av kostnaderna genom ideellt arbete och prioritering av egna
befintliga medel.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

’kommunfullmäktige
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Dnr KFN 2019/0003

Internkontrollplan 2019
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. anta förslag till internkontrollplan för 2019 med föreliggande riskanalys
som underlag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

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 förbättringsoch 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.

Beslutsunderlag
Internkontrollplan 2019
Riskanalys 2019

Jämställdhetsbedömning
Jämställdhetsbedömning är inte aktuellt i ärendet.

Övervägande
Förvaltningen har genomfört en riskkartläggning över ett antal områden
som bedömts vara relevanta att granska i den interna kontrollen. 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.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden
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Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2019-02-27, § 26 att ge förvaltningen
i uppdrag att ta fram en internkontrollplan för 2019 innehållande
punkterna:
1. Hög arbetsbelastning
2. Otydligt arbetssätt/gränsdragning gentemot politiken
3. Investeringar – kostnader, projektkontroll och ansvar
Förvaltningen har utifrån detta beslut utarbetat förslag till
internkontrollplan 2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden
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Dnr KFN 2015/0145

Beslut om förändrad uppvärmningskälla
Sjöaremossen
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. godkänna styrgruppens förslag om att installera bergvärme i ny
omklädningsbyggnad på Sjöaremossen
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
I förstudien som gjordes för ny omklädningsbyggnad på Sjöaremossen
valdes luftvärmepump som uppvärmningskälla. Under projektering
framkom att bergvärme var ett bättre system kopplat till jämnare
produktion av varmvatten då anläggningen främst i dagsläget används
vinterhalvåret.
I förfrågningsunderlag som togs fram i samband med upphandling av
entreprenör för byggnation togs alternativ värmekälla upp som option i
anbudet. I det anbud som blev det vinnande så fanns optionen prissatt till
165 tkr vilket är ett skäligt belopp.

Beslutsunderlag
Protokoll styrgruppsmöte Sjöaremossens omklädningsbyggnad 34252.
Styrgruppens svar.
Beslutsunderlag för bergvärme framför luft-vattenvärmepump.

Övervägande
Enligt den korta utredning Varbergs Fastighets AB gjort gällande
bergvärme som värmekälla visar på ett mer driftsäkert system. Systemet
finns under mark som i sig minimerar skadegörelse eller stöld. Systemet är
bättre utifrån att byggnaden i dagsläget primärt nyttjas vintertid och bör
dessutom ge lägre driftkostnader för uppvärmning av lokal och varmvatten.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur
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Dnr KFN 2018/0217

Samrådsyttrande fördjupad översiktsplan för
Rolfstorp och Skällinge
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. anta förvaltningens yttrande som sitt eget avseende samrådshandling
fördjupad översiktsplan för Rolfstorp och Skällinge
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till fördjupad översiktsplan (FÖP) för Rolfstorp och Skällinge
har upprättats. Syftet med planen är att få en tydligare vägledning för hur
den byggda miljön, infrastrukturen, grönstrukturen och vattenområden ska
kunna utvecklas i orterna. Planen kommer att bli ett viktigt underlag för
kommunens vardagsbeslut och planering, men är inte juridisk bindande.
Den fördjupande översiktsplanen omfattar Rolfstorps och Skällinge tätorter
och dess närmaste omgivning inklusive stråket mellan orterna.
Den nu gällande fördjupade översiktsplan för Rolfstorp och Skällinge
Veddige antogs av kommunfullmäktige 1990. Vid den aktualitetsprövning
som fullmäktige genomförde 2018 konstaterades att den 30 år gamla
planen var inaktuell.
Med kommunens höga utbyggnadstakt och mål för bostäder motiveras att
Rolfstorps och Skällinge tätorter ses över och nya utbyggnadsområden
föreslås.
Grundprincipen är att utveckling inom en tätort inte ska ske på bekostnad
av den andra utan se hur orterna kan förstärka och komplettera varandra
på ett hållbart sätt. Målet med den fördjupade översiktsplanen är att sträva
mot en långsiktigt hållbar utveckling genom att; möjliggöra en god
livsmiljö, möjliggöra en god företagsmiljö och värna och tillgängliggöra
natur- och rekreationsområden.
För att i högre grad kunna bo på någon av orterna i livets olika skeden
behövs bostäder i varierad form. Planförslaget möjliggör en tillkomst av
totalt ca 215 – 270 nya bostäder fördelat på Rolfstorp 80 – 120 bostäder
och Skällinge 135 – 150 bostäder. Avsikten är att orternas nuvarande
bostadsbestånd kompletteras med blandad bebyggelse i form av parhus,
radhus, flerbostadshus samt villor. Utöver bostäder föreslås
verksamhetsområden för att säkerställa långsiktiga
utvecklingsförutsättningar för arbetsplatser, ut både ett sysselsättnings- och
ett näringslivsperspektiv. Planförslaget omfattar ca 6,8 hektar möjlig
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden
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verksamhetsmark. I Skällinge utpekas dessutom ett 11 ha stort
utvecklingsområde för bostäder och/eller verksamhetsmark för framtida
utveckling på orten.
Natur- och rekreationsområden utvecklas genom nya grönstråk,
friluftsområden, lekplatser och andra gemensamhetsytor för att den
ekologiska och sociala hållbarheten i området kan skapas.
Genom att föreslå en koncentration av tillkommande bebyggelse till
serviceorter som Rolfstorp och Skällinge så skapas underlag för
kollektivtrafik, närhet till förskolor, skolor, närservice och kultur-, fritidsoch ungdomsverksamhet.

Beslutsunderlag
Översiktsplan för Varbergs kommun, fördjupning för Rolfstorp och
Skällinge, samrådshandling 2018-11-22.
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB), samrådshandling 2018-10-30.
Mark- och vattenanvändningskarta, samrådshandling 2018-11-22.
Mark- och vattenanvändningskarta, samrådshandling 2018-11-22.
Mark- och vattenanvändningskarta, samrådshandling 2018-11-22.

Jämställdhetsbedömning
Att planera jämställt innebär att tidigt reflektera över vilka värden och vems
behov som styr när nya områden och bostäder utvecklas. Det innebär att i
alla faser ta hänsyn till jämställdhetsperspektivet utifrån
frågeställningarna:
−
−
−

Vem är det vi bygger för och på vilket sätt gör vi det?
Får besluten och planerna olika konsekvenser för kvinnor och män,
flickor och pojkar?
Vems kunskap är det som har legitimitet och vad resulterar de tagna
besluten i?

Det är också av vikt att tydliggöra jämställdhetsaspekten i alla
styrdokument som används i planeringsarbetet. När man genomför en
medborgardialog kan jämställdhetsarbetet handla om vem som får
möjlighet att vara delaktig, vilka mötesformer som används och hur
representationen ser ut. En annan aspekt är att forskning visar att flickor
och kvinnor upplever större otrygghet i offentliga miljöer, särskilt kvällsoch nattetid. Ökad trygghet i utemiljön blir även en vinst för andra grupper
i samhället som också upplever otrygghet. Detta är en fråga som behöver
vara central vid utveckling av nya offentliga ytor.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Övervägande
Utgångspunkten för kommunens verksamhet och stöd till kultur- och
fritidsområdet är Varbergs kultur- och fritidspolitiska strategi, ”I Varberg
får alla växa”. Den anger riktning och ska vara vägledande vid framtagandet
av exempelvis utvecklingsplaner, och är därmed också relevant att väga in i
framtagandet av en fördjupad översiktsplan och bör då exponeras likt andra
strategier på sidan 94 eller bland styrdokument.
I den fördjupade översiktsplanens del benämnd ”förutsättningar” bör
följande justeringar göras i de stycken som berör ”Kultur och fritid”, sidan
99.
− Stycke 3 som beskriver MUVEs verksamhet bör komplettering ske med
att det under 2018 skapats ett ”ungdomshäng” i anslutning till Rolfstorp
skola.
− Efter stycke 4 skrivs; Idrottshallar finns vid Rolfstorp skola och Skällinge
skola och nyttjas frekvent av föreningar. Det planeras även för en
framtida konstgräsplan på grusytan öster om Rolfstorp skola.
− Sista stycket justeras till ”Ett lokalbibliotek finns i Rolfstorp, i separat del
av Rolfstorp skola. Här finns ett stort utbud av böcker, ljudböcker och
tidskrifter. Biblioteket anordnar även aktiviteter som sagostunder och
bokcirklar. Biblioteket är meröppet vilket ökar tillgängligheten
ytterligare.
− Som ny sista punkt skrivs att i Rolfstorp och Skällinge finns även
möjlighet att ta del av stöd ifrån kommunen för att utveckla kultur- och
fritidsutbud på orterna. Detta kan ske i form av exempelvis uppförande
av konstnärlig gestaltning eller erbjudande om mobila lösningar för
evenemang.
Under den del som benämns ”planförslag” bör följande justeringar göras:
− Under kapitel service, sidan 45, och punkten S2 justeras texten så det
tydligare framgår att den grusplan som finns öster om Rolfstorp skola är
planerad att utveckla för framtida konstgräsplan. Val av placering bygger
på möjligheten att samnyttja befintlig idrottshall och dess faciliteter för
omklädning, toaletter m.m.
− Under kapitel hållbara transporter, sidan 56, bör det uttryckas att de
hållplatser som byggs för kollektivtrafik ska vara väl belysta och
tillgängliga för att öka känslan av trygghet.
− Under kapitel lek- och mötesplatser, sidan 94, byts ordet ungdomsplats
ut till ”ungdomshäng”.
− Under stycket ”Trafikalstrande målpunkter” sid 84 önskas komplettering
med Rolfstorps idrottshall, Rolfstorps bibliotek och Skällinge idrottshall.
− Under stycket friluftsliv och rekreation, sidan 53, är det önskvärt att
koppla samman framtida rekreationsområde R4 med grönområdet söder
om bostadsområde B8 och vidare till rekreationsområde R5. Om man
Justerandes signatur
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möjliggör för boende i Skällinge och för föreningar att nyttja naturen för
utomhusaktiviteter och områden, genom att sammanlänka stråk för
rörelse, skapas kvalitativa rekreationsstråk för fler.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur
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Dnr KFN 2019/0015

Samrådsyttrande fördjupad översiktsplan för
Veddige
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. anta förvaltningens yttrande som sitt eget avseende samrådshandling
fördjupad översiktsplan för Veddige
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till fördjupad översiktsplan (FÖP) för Veddige har upprättats.
Syftet med planen är att få en tydligare vägledning för hur den byggda
miljön, infrastrukturen, grönstrukturen och vattenområden ska kunna
utvecklas i Veddige. Planen kommer att bli ett viktigt underlag för
kommunens vardagsbeslut och planering, men är inte juridisk bindande.
Den fördjupande översiktsplanen omfattar Veddige tätort och dess
närmaste omgivning.
Den nu gällande fördjupade översiktsplan för Veddige antogs av
kommunfullmäktige 2005. Vid den aktualitetsprövning som fullmäktige
genomförde 2018 konstaterades att den 13 år gamla planen var inaktuell.
Med kommunens höga utbyggnadstakt och mål för bostäder motiveras att
Veddiges tätort ses över och nya utbyggnadsområden föreslås.
Målet med den fördjupade översiktsplanen är att sträva mot en långsiktigt
hållbar utveckling genom att; möjliggöra en god livsmiljö, möjliggöra en
god företagsmiljö och värna och tillgängliggöra natur- och
rekreationsområden.
För att i högre grad kunna bo på orten i livets olika skeden behövs bostäder
i varierad form. Planförslaget möjliggör en tillkomst av ca 360 – 490 nya
bostäder. Avsikten är att Veddiges nuvarande bostadsbestånd kompletteras
med blandad bebyggelse i form av parhus, radhus, flerbostadshus samt
villor. Utöver bostäder föreslås utveckling av verksamhetsområden för att
säkerställa långsiktiga utvecklingsförutsättningar för arbetsplatser, ut både
ett sysselsättnings- och ett näringslivsperspektiv. Planförslaget omfattar ca
14 ha möjlig verksamhetsmark.
Natur- och rekreationsområden utvecklas genom nya grönstråk,
friluftsområden, lekplatser och andra gemensamhetsytor för att den
ekologiska och sociala hållbarheten i området kan skapas. Bl.a. föreslås att
strandpromenaden söder om Viskan kopplas samman med gång- och
cykelvägnätet i Veddiges östra del.
Justerandes signatur
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Genom att föreslå en koncentration av tillkommande bebyggelse till
serviceorter som Veddige så skapas underlag för kollektivtrafik, närhet till
förskolor, skolor, närservice och kultur-, fritids- och ungdomsverksamhet.
För att möjliggöra ytterligare anslutning av nya bostäder förutsätter
utbyggnation av reningsverket som ligger strax söder om samhället.

Beslutsunderlag
Översiktsplan för Varbergs kommun, fördjupning för Veddige,
samrådshandling 2018-11-22.
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB), samrådshandling 2018-10-30.
Mark- och vattenanvändningskarta, samrådshandling 2018-11-22.

Jämställdhetsbedömning
Att planera jämställt innebär att tidigt reflektera över vilka värden och vems
behov som styr när nya områden och bostäder utvecklas. Det innebär att i
alla faser ta hänsyn till jämställdhetsperspektivet utifrån
frågeställningarna:
−
−
−

Vem är det vi bygger för och på vilket sätt gör vi det?
Får besluten och planerna olika konsekvenser för kvinnor och män,
flickor och pojkar?
Vems kunskap är det som har legitimitet och vad resulterar de tagna
besluten i?

Det är också av vikt att tydliggöra jämställdhetsaspekten i alla
styrdokument som används i planeringsarbetet. När man genomför en
medborgardialog kan jämställdhetsarbetet handla om vem som får
möjlighet att vara delaktig, vilka mötesformer som används och hur
representationen ser ut. En annan aspekt är att forskning visar att flickor
och kvinnor upplever större otrygghet i offentliga miljöer, särskilt kvällsoch nattetid. Ökad trygghet i utemiljön blir även en vinst för andra grupper
i samhället som också upplever otrygghet. Detta är en fråga som behöver
vara central vid utveckling av nya offentliga ytor.

Övervägande
Utgångspunkten för kommunens verksamhet och stöd till kultur- och
fritidsområdet är Varbergs kultur- och fritidspolitiska strategi, ”I Varberg
får alla växa”. Den anger riktning och ska vara vägledande vid framtagandet
av exempelvis utvecklingsplaner, och är därmed också relevant att väga in i
framtagandet av en fördjupad översiktsplan och bör då exponeras likt andra
strategier på sidan 76 eller bland styrdokument.
I den fördjupade översiktsplanens del benämnd ”förutsättningar” bör
följande justeringar göras i de stycken som berör ”Kultur och fritid”:
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Hela stycket på sidan 82 bör kompletteras med en kartbild, likt för skola,
vård och omsorg, där Veddiges stora utbud av aktivitetsplatser för olika
inriktningar visas
Första stycket på sidan 83 justeras till; Idrottshuset, vid Veddige IP, har
en lokal som är bokningsbar för olika aktiviteter och arrangemang.
Under kapitel trafikalstrande målpunkter, sidan 69, önskas
komplettering med Veddige bibliotek och ungdomsgård och att de två
sista punkterna kan slås samman till en som är Veddige ishall och
Veddige IP
Under kapitlet friluftsliv och rekreation, sidan 77, justeras sista stycket
till att under 2018 har kommunen tillsammans med ungdomarna i
Veddige arbetat fram ett förslag. Detta sker i samarbete med projektet
”konst på landsbygd” och placering är på grönytan väster om Veddige
simhall.

Under den del som benämns ”planförslag” bör följande justeringar göras:
I de rekreationsstråk som planeras, R2, R3 och R5 är det önskvärt att dessa
knyts samman för att utveckla gång-och cykelvägar men även möjliggöra
för ryttare och mountainbike-cyklister att ta sig fram på ett säkert sätt. Det
ses även önskvärt om det är möjligt att knyta samman rekreationsstråken
på områden nordost om Viskan med de sydväst om. Om man möjliggör för
boende i Veddige och för föreningar att nyttja naturen för
utomhusaktiviteter och områden i samtliga väderstreck, genom att
sammanlänka stråk för rörelse, skapas kvalitativa rekreationsstråk för fler.
Viskadalens ridklubb, väster om Veddige centrum, har mycket aktiviteter
och kan komma att växa framöver vilket gör att möjligheten att rida i
naturen inte får byggas bort.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2019/0043

Jämställdhetsbokslut 2018
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. godkänna förvaltningens förslag till Jämställdhetsbokslut 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2014-09-24, § 120, att det varje år i
samband med nämndens årsredovisning skall göras en kartläggning och
analys av resursfördelning inom nämndens verksamhetsområden, baserat
på hur mycket resurser som tilldelats män/pojkar respektive
kvinnor/flickor. Syftet är att skapa ett kvalitativt kunskaps- och
beslutsunderlag för att ekonomiskt och politiskt kunna resursfördela ur ett
jämställdhetsperspektiv samt att arbeta med jämställdhetsintegrering i
förvaltningens processer. Jämställdhetsbokslutet separeras från
årsredovisningen så det ska vara lätt för vem som helst att ta del av dess
innehåll och enkelt följa jämställdhetsbokslutet som eget ärende från år till
år.
De verksamhetsområden som kartlagts 2018 är Kulturskolan,
ungdomsgårdarna, MUVE, Centralen, Funka, Aktiv Senior,
konstutställningar, bibliotek, kulturarrangemang, simskolan, is- och
badanläggningar, samt bidrag och stöd till föreningslivet.
I årets bokslut kan ses att det riktade arbetet med jämställdhet har gett
fortsatt positiva resultat i verksamheterna. Till exempel har andelen flickor
i ungdomsverksamheten ökat och verksamheten är jämställd ur ett
resursfördelningsperspektiv. Ur ett resursfördelningsperspektiv kan även
Kulturskolans verksamhet betraktas som jämställd medan det fortsatt finns
behov av att öka andelen pojkar i verksamheten.
Arbetet med jämställdhetsbokslutet visar att det krävs politiska beslut,
tydliga mål, chefer som driver på utvecklingen och kompetens bland
medarbetarna i verksamheten för att göra varaktiga förändringar. Mycket
av jämställdhetsarbetet styrs av normer som kräver långsiktiga strategier
och arbete för att förändras.

Beslutsunderlag
Jämställdhetsbokslut 2018.

Jämställdhetsbedömning
Ett bokslut kring hur nämnden arbetar med jämställdhet synliggör
snedfördelningar i hur resurser fördelas till pojkar/män och
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flickor/kvinnor. Genom den kunskapen kan åtgärder sättas in för osakliga
skillnader i hur verksamhet utformas för att vara inkluderande för båda
könen. Jämställdhetsbokslutet betyder att jämställdhetsfrågan kommer på
dagordningen inom samtliga verksamheter. Jämställdhetsbokslutet har
spelat en stor roll för den positiva utvecklingen av nämndens verksamheter
ur ett jämställdhetsperspektiv som går att läsa i årets bokslut.

Övervägande
Trots att det i de flesta verksamheter skett positiva förändringar och visar
att de faller inom jämställdhetsspannet ur ett resursfördelningsperspektiv
behöver arbetet fortsätta att prioriteras och följas årligen. Det är ett
omfattande arbete att sammanställa ett årligt jämställdhetsbokslut, det
finns fler perspektiv som kan vara intressanta att följa och arbeta med. Det
kan vara av vikt att väga in fler perspektiv och aspekter i uppföljningen.
Exempel på dessa är:
−

−

Jämlikhetsperspektivet – har alla samma möjlighet att ta del av
nämndens verksamheter? Genom att kartlägga och följa upp
jämlikhetsperspektivet finns jämställdhet med som en faktor
tillsammans med andra som till exempel; utlandsfödda och
socioekonomiskt svagare grupper.
Barnkonventionen blir lag 1/1 2020 – uppfyller förvaltningen kraven i
barnkonventionen och hur ska den implementeras i nämndens styrning
och verksamhet.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2019/0048

Miljödiplomering 2018
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1.

godkänna Miljödiplomering 2018

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har under 2018 arbetat med att miljödiplomera
två nya verksamheter; Veddige idrottsplatsområde och förvaltningsstabens
kontorskorridor på Norrgatan. Sedan tidigare har lokalbiblioteket i
Träslövsläge, Varbergs ishall och ungdomens hus Centralen
miljödiplomerats och varit föremål för rediplomering 2018.

För att bli miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas ställs ett antal krav som
att ha tagit fram en kartläggning över hur verksamheten påverkar miljön hur påverkar vi miljön genom våra produkter eller tjänster, hur mycket
avfall har vi, hur hanteras avfallet, hur mycket reser vi, vilka kemikalier
finns, vilka miljölagar berörs vi av och så vidare. Det ska också finnas en
miljöpolicy som visar ambitionen med miljöarbetet, och miljömål som man
sedan arbetar för att nå. Utöver detta ska alla anställda genomgå en
miljöutbildning på cirka en halvdag.
Under 2018 är totalt fem enheter/verksamheter miljödiplomerade.

Beslutsunderlag
Miljöhandbok kultur- och fritidsnämnden.

Jämställdhetsbedömning
Miljöpåverkan berör både kvinnor och män, men arbetet med att förbättra
miljön bedöms inte vara relevant ur jämställdhetssynpunkt.

Övervägande
Fem verksamheter har arbetat med att kartlägga sin miljöpåverkan och
utifrån det tagit fram en handlingsplan med åtgärder för minskad negativ
miljöpåverkan eller positiv miljöpåverkan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 53

Sammanträdesprotokoll
2019-03-27

29

Dnr KFN 2019/0047

LUPP 2018
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. godkänna redovisning av rapporten
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Utvecklingsstrateg Tina Wallin redogör för ungdomsenkäten Lupp (lokal
uppföljning av ungdomspolitiken).
Frågorna i enkäten ger svar på hur unga i Varbergs kommun ser på
inflytande och demokrati, situationen i skolan, möjligheten till arbete, sin
egen hälsa och trygghet, sin fritid, och hur de ser på sin egen framtid.
Enkäten genomfördes 2018 i årskurs 8 och åk 2 på gymnasiet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 54

Sammanträdesprotokoll
2019-03-27

30

Dnr KFN 2018/0064

Granskningsyttrande över förslag till detaljplan
för del av Getakärr 2:6 med flera, Kvarngården
östra industriområde, Varbergs kommun
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. tillstyrka förslaget på ny detaljplan för del av Getakärr 2:6 med flera,
Kvarnagården östra industriområde, med beaktande av de behov av
betesmarker som finns hos ridverksamheten i området.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för verksamhetsmark
som industri och lager, och på så vis möjliggöra en utveckling av den östra
delen av industriområdet Kvarnagården. Planeringen syftar också till att
planlägga befintlig gokartbana, som idag ligger inom mark som är planlagd
för koloniträdgårdar. För att bibehålla naturvärdena utmed Himleån
fastställs ett område mot Himleån som natur. Området kantas av
industribyggnader med varierande arkitektonisk kvalitet och infarten
saknar idag en tydlig och välkomnande utformning.
Efter samrådsrundan har en mängd justeringar gjorts, bland annat
avseende var strandskyddet ska upphävas, att exploateringsgraden ska
sänkas samt att en text om åtgärder med hänsyn till de fladdermöss som
bor inom området lagts till.

Beslutsunderlag
Plan- och genomförandebeskrivning: Detaljplan för del av Getakärr 2:6
med flera, Kvarnagården östra industriområde. Samrådshandling, 201803-28, reviderad 2019-01-31. Varbergs kommun.
Samrådssammanställning: Detaljplan för del av Getakärr 2:6 med flera,
Kvarnagården östra industriområde, 2019-01-17. Varbergs kommun.

Jämställdhetsbedömning
Som tidigare påpekats gör områdets karaktär och verksamhet (industri och
verksamhet) det extra viktigt att man genom trygghetsskapande åtgärder
gör området lika tillgängligt och välkomnande för båda könen. Detta kan
åstadkommas exempelvis genom hur man utformar belysning och
gestaltning av utemiljöer.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2019/0035

Samrådsyttrande över förslag till detaljplan för
BUA 10:157, Bua, Varbergs kommun
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. tillstyrka förslaget till detaljplan för BUA 10:157, Bua, Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2015 att ge samhällsutvecklingskontoret i
uppdrag att genomföra en förstudie för att ersätta Applagårdens förskola i
Bua med en ny, större, förskola. Befintlig förskola har tekniska brister och
är i behov av renovering. En förstudie togs fram under 2015 och
kompletterades 2016. Genomförande av investeringarna kräver ny
detaljplan.
Planområdet ligger inom Bua, en av Varbergs serviceorter i de norra
kommundelarna. Detaljplaneområdet är drygt 9500 m² stort och består av
del av Bua 10:157 och del av Bua 10:248, som båda ägs av Varbergs
kommun. Planförslaget möjliggör för byggnation av ny förskola i anslutning
till befintliga Buaskolan.
Det finns i nuläget ingen bebyggelse inom planområdet. Planområdet
gränsar däremot till Buaskolan i väster, där bebyggelsen är i 1–1,5 våningar.
I norr gränsar planområdet till ett flerbostadsområde där bebyggelsen, i
förhållande till övriga Bua, är relativt storskalig och upp till två våningar.
Söder om planområdet ligger Bua centrum med centrumbebyggelse där
bland annat handel, bibliotek, tandvård och distriktssköterskemottagning
finns samlat.
Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet.

Jämställdhetsbedömning
Ingen jämställdhetsbedömning anses nödvändig för det här ärendet.

Övervägande
Eftersom en ny förskola innebär en ny trafikalstrande målpunkt är det
viktigt att man samtidigt ser över tryggheten för cykel- och gångtrafikanter.
Det ska även fortsatt vara enkelt och trafiksäkert för Buaborna att röra sig
mellan exempelvis skola, bibliotek, affär och förskola. Det är därför positivt
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att man i plan- och genomförandebeskrivningen planerar för nya gång- och
cykelvägar i Bua.
Bua växer, genom både nya bostäder och mer service, och det behövs ett
helhetsgrepp om den konstnärliga gestaltningen i samhället, som lämpligen
tas i samarbete med Varbergs konstråd. Den fortsatta detaljplaneringen bör
också ta hänsyn till den genuina känsla av fiskeläge och agrar miljö som
präglar Bua. För att bevara identiteten hos en plats och locka framtida
invånare och besökare spelar historia och kulturmiljö en viktig roll.
Detaljplanen står inte i konflikt med den kultur- och fritidspolitiska
strategin och eftersom inga kända fornlämningar finns inom planområdet
har kultur- och fritidsnämnden inga övriga synpunkter på förslaget.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2019/0038

Remiss - namngivning Tvååkers centrala park
Fastarp 2:193
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. tillstyrka föreliggande namnförslag, det vill säga ”Parken på spåret”.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Med anledning av en ny park på Fastarp 2:193 föreslår
stadsbyggnadskontoret att namnge parken till ”Parken på spåret”.
Centralparken i Tvååker håller på byggas för fullt. I höstas gick det ut
information om bygget i Tvååkersbladet. Där uppmanades medborgarna att
skicka in namnförslag för parken.
Namnförslaget är framtagen i samråd med gatuförvaltningen och
kommunekologen med motiveringen att namnet visar på att det en gång
fanns en järnvägsstation och att ett järnvägsspår gick genom samhället.
Parkens utsmyckning kommer att ha en röd tråd kopplat till järnväg, med
biljettkassa, tåg och spårväxlar.
Tvååkers hembygdsförening har behandlat ärendet och har inget att
invända mot namnförslaget.

Beslutsunderlag
Remiss Dnr: SBK 2019/318 Namngivning Tvååkers Centrala park Fastarp
2:193.

Jämställdhetsbedömning
Jämställdhetsbedömning är inte aktuellt i ärendet.

Övervägande
Kultur- och fritidsnämnden har inget att invända mot namnförslaget.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

Övriga ärenden
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Välja in Lena Språng (C), Jenny Bolgert (S), Sven Andersson (M) och
Robin Svensson (S) att representera nämnden i Centralengruppen vid
möten.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Marianne Johansson (S) ställer fråga om kulturgarantin i kulturplan för
barn- och unga.
Finns det statistik där det framgår vilka elever som tar del av kulturplanen.
Vad beror det på att det bara är 80 procent.
Marianne Johansson (S) ställer vidare fråga gällande skulpturen i trappan
på Komedianten.
Ingemar Arnesson, avdelningschef kultur, bemöter frågorna och
återkommer med information om kulturplan för barn och unga.
Representanter i Centralens ungdomsgrupp
Kultur- och fritidsnämnden enas om att Lena Språng (C), Jenny Bolgert (S),
Sven Andersson (M) och Robin Svensson (S) skall representera nämnden i
gruppen vid möten.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Förvaltningen informerar
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förvaltningschef Katarina Sundberg informerar:
Finansiering av tjänsterna för kulturguider är tryggad året ut.
kommunledningen finansierar om inte projektmedel beviljas av
Länsstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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