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Kfn § 42

Förvaltningen informerar
1. Förvaltningens nya kommunikatör, Anna Frid, presenterar sig för
nämnden.
2. Tf. förvaltningschef Kristina Hylander korrigerar uppgifter i Hallands
Nyheter gällande nämndens medverkan i årets Frukostakademi på Campus.
3. Ungdomschef Andja Arnebäck informerar om planeringen kring ”unga
kommunutvecklarnas” sommararbete på kultur- och fritidsförvaltningen.
4. Ungdomschef Andja Arnebäck inbjuder nämndens ledamöter till att bese
utställningen AGGREGAT den 10 maj kl. 11-14 och delta i dialog med
ungdomar.
5. Tf. förvaltningschef Kristina Hylander informerar att kommunens
revisorer under maj månad kommer att granska nämndens föreningsbidrag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KFN 2014/0083

Ny idrottshall/friidrottshall i Trönninge
Fritidschef Maria Björklund presenterar en utredning kring hur olika
alternativ till nybyggd idrottshall/friidrottshall i Trönninge kan se ut.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden
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Dnr KFN 2014/0021

Månadsrapport mars
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- lägga månadsrapporten för mars till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens utfall uppgår till 36 205 tkr (28 % förbrukning)
efter årets första kvartal. Motsvarande utfall för samma period föregående år
var 31 605 tkr (26 % förbrukning). Den generella riktpunkten efter mars är
25 %.
Främsta anledning till att utfallet ligger högre i år än samma period
föregående år, är att några av bidragen har utbetalats tidigare 2014 än vad
som skedde 2013. Övrigt att notera att serviceförvaltningen inte har
debiterat ut några städkostnader mellan januari och mars varför riktpunkt för
lokalhyra/städ (23 %) är något lägre än föregående års riktpunkt (24 %).
Intäkterna är också något lägre än vad förvaltningen hade beräknat och det
beror främst på att barn- och utbildningsförvaltningen inte har attesterat en
stor internfaktura för hyror. Båda posterna kommer att regleras under april.
Nämnden, dess förvaltning och avdelningar förutspår i dagsläget inga
avvikelser från lagd driftsbudget. Investeringen i inventarier och utrustning
på Träslövsläges bibliotek, som ligger i investeringsbudget 2014, bedöms
effektueras år 2015.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 27 mars 2014, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 2 april 2014, § 52.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden
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Dnr KFN 2014/0069

Förslag till investeringsbudget 2015-2019
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- anta förslag till investeringsbudget 2015-2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Inför budget 2015 har kommunen helt övergått till att använda den nya
arbetsmetoden i investeringsprocessen. Metoden bidrar till att få fram bättre
beslutsunderlag, få en bättre tidsplanering och större kalkylsäkerhet, vilket
är nödvändigt för att hantera ökade investeringsbehov inom det utrymme
som kommunens samlade ekonomi medger.
Arbetsmetoden innebär att före en ny investering beslutas av fullmäktige
och läggs till i investeringsplanen, ska en förstudie av projektet ha slutförts.
Denna förstudie ska ha föregåtts av ett aktivt åtgärdsval där behovet som
tillfredställs av en investering har utretts förutsättningslöst. Projekt med
pågående ännu ej avslutad förstudie listas och presenteras för fullmäktige i
samband med att investeringsplanen antas, men är inte föremål för beslut.
Under en övergångsperiod kommer investeringsplanen att innehålla projekt
som har genomgått en förstudie med väl motiverade kalkyler och tidsplaner
samt projekt som kommit in i planen tidigare och som saknar förstudie.
Inför driftbudgeten 2015 och ramar 2016-2017, som beslutas av nämnden i
augusti, har nämnden ännu en gång möjlighet att se över att tidplanen för
processade/beslutade investeringar håller. Om förseningar eller oförutsedda
investeringsbehov framkommit kan de lyftas då.
Kultur- och fritidsförvaltningen har utifrån föregående års plan samt den
nya arbetsmetoden sammanställt ett nytt förslag till investeringsbudget 2015
samt plan 2016-2019.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 25 mars 2014, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 2 april 2014, § 53.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 49

Sammanträdesprotokoll
2014-04-23

6

Dnr KFN 2014/0024

Översyn av bidragsbestämmelser inom fritidsområdet
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- godkänna upprättad översyn av bidragsbestämmelserna inom
fritidsområdet utifrån fullmäktiges beslut (Kf § 173 – 2011-11-15) om nya
bidragsbestämmelser, samt att
- ge förvaltningen i uppdrag att konsekvensbeskriva ett system där
aktivitetsbidraget utgår ifrån både antal aktiviteter och antal deltagare.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Den 24 november 2010 beslutade kultur- och fritidsnämnden att ge
förvaltningen i uppdrag att ta fram en bidrags-, taxe- och
subventioneringsutredning. Den första delen av uppdraget handlade om att
se över möjligheten att förenkla bidragssystemet samt se över
hanteringsordningen med beaktande av skillnaden mellan idrottsföreningar
och övriga föreningar.
Utredningen som presenterades för och sedan beslutades om av kultur- och
fritidsnämnden innebar att tre bidrag, lokalt aktivitetsstöd, grundbidrag och
ledarutbildningsbidrag har förts samman till ett bidrag. Det heter idag enbart
lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd). Det tidigare systemet med tre delar innebar
att man i grundbidraget fick stöd för antalet medlemmar, i
ledarutbildningsbidraget fick stöd för ledarutbildning och i aktivitetsstödet
bidrag för antal deltagare/aktivitet. Det nya bidraget baserar stödet enbart på
antalet aktiviteter. Tidigare fanns ett minimikrav på fem deltagare/aktivitet,
detta sänktes till tre för att gynna idrotter med få deltagare.
Den 5 oktober 2011 beslutade kultur- och fritidsnämnden att anta
förvaltningens förslag med tillägget att bidragssystemet skulle utvärderas
efter två år, med särskilt beaktande av konsekvenser för föreningarnas
ledarutbildning. Bidragsbestämmelserna fastställdes av kommunfullmäktige
den 15 november 2011.

Yttrande
De underlag som använts för utvärderingen är enkät, intervjuer samt
granskning av statistiska underlag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden
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Analysen av underlagen ger vid handen att det finns en del negativa
synpunkter på att det riktade ledarutbildningsbidraget tagits bort. Enligt viss
statistik tycks det också förefalla som att ledarutbildningen har minskat.
När det gäller förändringen av bidragen i övrigt upplevs det positivt att tre
bidrag blivit ett, det har underlättat för föreningarna genom mindre
administration. Men det finns en del tveksamheter kring
beräkningsmodellen. Flera har haft synpunkter på att det borde vara likställt
med det statliga LOK-stödet som räknar både aktiviteter och deltagare.
Statistik visar att antalet aktiviteter har ökat med det nya systemet, men det
visar sig också att antalet deltagartillfällen har minskat.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 26 mars 2014, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 2 april 2014, § 54.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
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Dnr KFN 2014/0052

Projekttjänst som föreningscoach
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- ur kultur- och fritidsnämndens resultatreserv anslå 400 tkr till
fritidsavdelningen för att inrätta en projekttjänst som föreningscoach i
enlighet med förvaltningens förslag under 2014, samt att
- slutredovisning av hur anslaget används skall ske till nämnden senast två
månader efter att projektet är avslutat.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har av kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott fått
uppdraget att utarbeta förslag till inrättande av en projekttjänst som
föreningscoach under 2014 med finansiering via nämndens resultatreserv.
(KFN/AU 2014-03-05 § 44)
Fritidsavdelningen har ett tydligt uppdrag att ha en kontinuerlig dialog med
föreningslivet i syfte att utveckla förutsättningarna för deras verksamheter.
Idag består fritidsavdelningens stöd till föreningar av en central
bokningsfunktion, där föreningar kan boka bollplaner och idrottshallar, en
föreningsstödsfunktion som hanterar ansökningar och utbetalningar av det
kontanta stödet och en anläggningsenhet som tillhandahåller ändamålsenliga
idrottsanläggningar.
Idrottsföreningarna ställs idag inför många krav från olika håll, de flesta
föreningar drivs av ideella krafter och med begränsade resurser och kan i
viss mån ha svårt att utveckla och förbättra sin verksamhet. För att stötta
och bistå idrottsföreningarna i Varberg skulle en föreningscoach vara till
god hjälp. En sådan resurs skulle vara lotsen mellan föreningslivet och
kommunen, men även vara länken till andra aktörer som exempelvis
Hallands idrottsförbund och SISU.
Föreningscoachen skall jobba i nära samarbete med Idrottsrådet och dess
representanter och tillsammans med dem jobba för att skapa aktiviteter som
kan få idrottsföreningar att utvecklas. Föreningscoachen kommer också att
jobba med omvärldsbevakning, samverka med andra kommuner, främst i
Halland, samt vara förvaltningens kontaktperson gentemot idrottsförbund
och distriktsorganisationer. Föreningscoachen skall samverka med andra,
skapa arrangemang samt verka för att fritidsavdelningens stöd till
föreningslivet utvecklas och moderniseras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
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Framförallt är föreningscoachens roll att skapa och bibehålla goda relationer
samt underlätta och stödja föreningslivet i Varberg tillsammans med resten
av fritidsavdelningen.
En föreningscoach skulle också kunna bidra till att sätta Varberg på kartan
genom att tillsammans med föreningar locka större idrottsevenemang och
andra aktiviteter till kommunen.
Inrättandet av en tjänst som föreningscoach skulle ge avdelningen de
förutsättningar som krävs för att höja kvaliteten och nivån på de tjänster och
det stöd som idag erbjuds.

Yttrande
Förvaltningen anser att inrättandet av en föreningscoach ligger i linje med
det uppdrag som fritidsavdelningen har när det gäller att bistå och stötta
föreningslivet. En sådan tjänst kommer att höja nivån och kvaliteten på det
stöd och de tjänster som avdelningen kan erbjuda idag.
För att finansiera en sådan tjänst föreslår förvaltningen att avdelningen får
ianspråkta 400 tkr av fonderade medel. Tjänsten bör i ett inledningsskede
vara i formen av projektanställning och sträcka sig till 2014-12-31.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 7 mars 2014, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 2 april 2014, § 55.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden
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Dnr KFN 2014/0053

Förutsättningar för ridsporten
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en utredning kring ridsportens
förutsättningar i Varbergs kommun med fokus på:
-

inventering av befintligt anläggningsbestånd
förutsättningar för gemensam tävlingsanläggning
mark- och arrendeavtal
ridsporten i samhällsbyggnadsprocessen, samt att

- utredningen skall vara klar till nämndens möte i oktober.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har gett förvaltningen i uppdrag
att ta fram ett förslag till utredningsuppdrag kring ridsportens förutsättningar
i Varbergs kommun. (KFN/AU 2014-03-05 § 45)
Ridsporten är den näst största ungdomsidrotten i landet efter fotbollen, i
åldern 7-20 år. Det finns ca 900 medlemsföreningar till Svenska
ridsportförbundet idag med sammanlagt 154 000 medlemmar, av dessa är
65 % under 25 år.
Det finns idag åtta ridklubbar registrerade i Varbergs kommuns
föreningsregister:
-

Himledalens ridklubb
Jonstaka ridklubb
Varbergs ridklubb
Olsegårdens ridklubb
Ryttarkamraterna i Varberg
Viskadalens ridklubb
Skultagårdens ridklubb
Tvååkers kör- och ridklubb

Förutsättningarna för kommunens ridklubbar varierar men gemensamt för
alla är att man upplever sig ha bekymmer att driva och utveckla sin
verksamhet. Problemen handlar mestadels om slitna och omoderna
anläggningar, bekymmer och svårigheter med mark och arrenden men också
om komplexiteten att arrangera tävlingar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden
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I samband med den befolkningstillväxt och expansion vad gäller nya
bostadsområden och övrig samhällsbyggnad som sker i Varberg är det
viktigt att ridsportens intressen belyses redan på ett tidigt stadium i
processen.

Yttrande
För att belysa ridsportens förutsättningar i Varbergs kommun bör en
utredning göras med följande fokusområden:
-

Inventering av befintligt anläggningsbestånd (stallar, ridhus,
maneger osv).
Förutsättningar för gemensam tävlingsanläggning.
Mark- och arrendeavtal.
Ridsporten i samhällsbyggnadsprocessen.

Skrivelse från förvaltningen, daterad den 3 mars 2014, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 2 april 2014, § 56.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2012/0060

Utvecklingsavtal med Region Halland
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Utvecklingsavtalet med Region Halland är ett utryck för samverkan mellan
Region Halland och kommunerna för att bidra till utvecklingen av Halland.
Avtalsparten är Region Halland genom kulturutskottet och Varbergs
kommun genom kultur- och fritidsnämnden.
Parterna följer gemensamt upp och utvärderar denna överenskommelse om
utvecklingsavtal. Varbergs kommun skall årligen redovisa de insatser som
gjorts för att genomföra uppdraget och analyserar effekterna.
Utvecklingsavtalet gällde från den 1 januari 2012 till den 31 december
2013.
Föreligger, daterad den 30 januari 2014, utvärdering av ”Utvecklingsavtal
för Varbergs Fästning som regionalt centrum för historia och arena för
regional kulturverksamhet.” Uppföljningen omfattar åren 2012-2013.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 2 april 2014, § 57.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2014/0074

Redovisning av sökta projektstöd - kulturavdelning
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslöt den 20 november 2012, § 159, om kommunala
bidragsbestämmelser för föreningsverksamhet i Varbergs kommun för 2013.
I avsnittet ”Stöd till verksamhet inom kulturområdet – projektstöd” står bl.a.
att
- projektstöd kan sökas av föreningar, organisationer, nätverk eller enskild
firma som vill genomföra ett kulturprojekt. Ett projekt ska vara avgränsat
från löpande verksamhet, ha ett preciserat mål, ett tydligt start- och
slutdatum samt ha en fastställd budget. Det ska tydligt framgå vem som är
projektägare.
- projektstödet ska stimulera till utveckling och förnyelse i kulturlivet.
Ansökan som karaktäriseras av nytänkande och gränsöverskridande
prioriteras. Projektet ska genomföras inom Varbergs kommun. I ansökan
ska man beskriva hur projektet kan bidra till kultur- och fritidsnämndens
uppsatta mål.
- projektstöd betalas inte ut till politiska partier, religiösa samfund,
välgörenhetsorganisationer eller projekt som drivs av kommunal, regional
eller statlig aktör. Stöd utbetalas inte till välgörenhetsprojekt,
projektkostnader som innebär reseersättning samt lön eller arvode till
arrangör. Stöd ges inte till investeringar i lokaler eller utrustning.
Föreligger sammanställning av sökta bidrag (18 st.) till en summa av
707 500 kr. Summan av utbetalda, beviljade på delegation, projektbidrag,
uppgår till 256 000 kr.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 2 april 2014, § 58.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2013/0166

Granskningshandling till detaljplan för Vindragaren 5 och
22, Varbergs kommun
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- tillstyrka granskningshandling till detaljplan för Vindragaren 5 och 22.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Reservation
Linda Berggren (S) reserverar sig mot beslutet.
Förslag till beslut på sammanträdet
Linda Berggren (S) yrkar på att tillstyrka förslaget till detaljplan för
Vindragaren 5 och 22 med tillägget att fasadmaterial och kulör bör anpassas
till kringliggande byggnader så att det inte ger ett för dominant intryck.
Christofer Bergenblock (C) yrkar på bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att kultur- och
fritidsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut.
Omröstning begärs
Kultur- och fritidsnämnden godkänner följande ordning:
Ja-röst för bifall till Christofer Bergenblocks (C) förslag.
Nej-röst för bifall till Linda Berggrens (S) förslag.
Med 7 ja-röster för Christer Bergenblocks (c) förslag och 4-nej röster för
Linda Berggrens (S) förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden bifalla
Christofer Bergenblocks (C) förslag.

Beslutande
Sven Andersson (M)
Kaarina Andersson (M)
Lars-Ingvar Lindblom (M)
Christofer Bergenblock (C)
Lennart Karlsson (C)
Michael Bonde (FP)
Justerandes sign

Ja
x
x
x
x
x
x
Utdragsbestyrkande

Nej

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Linda Berggren (S)
Viveca Haugness (S)
Magnus Nicklasson (S)
Christoffer Johansson (S)
Lars O Hellsborn
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x
x
x
x
x

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadskontoret har upprättat granskningshandling till detaljplan för
Vindragaren 5 och 22, Varbergs kommun. Kultur- och fritidsnämnden
bereds möjlighet att yttra sig över förslaget.
Syftet med planläggningen är att genom förtätning möjliggöra
flerbostadsbebyggelse på befintliga villatomter och på så sätt tillskapa fler
bostäder centralt i Varberg. Detaljplaneförslaget tillåter två stycken
flerbostadshus med ca 16 lägenheter.
Detaljplanen har tidigare varit på samråd. Kultur- och fritidsnämnden
beslutade 2013-12-18, Kfn § 133,
- att tillstyrka förslaget till detaljplan för Vindragaren 5 och 22 med
tillägget att fasadmaterial och kulör bör anpassas till kringliggande
byggnader så att det inte ger ett för dominant intryck.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att kultur- och fritidsnämndens påpekande
lämnas utan åtgärd.

Yttrande
Förvaltningen bedömer att de argument som stadsbyggnadskontoret anger
som skäl för att lämna kultur- och fritidsnämndens tidigare
ställningstagande utan åtgärd som rimliga och föreslår därmed att
detaljplanen tillstyrks.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 24 mars 2014, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 2 april 2014, § 59.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 55
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Dnr KFN 2013/0186

Ändring av detaljplan för Tvååkers stationssamhälle
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- anta förvaltningens yttrande som sitt eget.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadskontoret, planenheten, Varbergs kommun har till kultur- och
fritidsnämnden för yttrande översänt Granskningshandling - Ändring av
detaljplan för Tvååkers stationssamhälle, Varbergs Kommun.
Planområdet ligger i Tvååker och berör stora delar av det gamla
stationssamhället.
Detaljplanens syfte är att göra ett tillägg till gällande plan, som fortsätter att
gälla parallellt med den nya. Tillägget innebär att det blir möjligt att bygga
fler lägenheter/fastighet än två som är max i gällande plan. Även
bestämmelserna i gällande plan att endast en huvudbyggnad och en
gårdsbyggnad får uppföras per fastighet utgår. Vid bygglovsgivning ska
hänsyn tas till bullersituationen, eventuella markföroreningar samt
byggnader som upptagits i bebyggelseinventeringen.
Kultur- och fritidsnämnden har tidigare framfört att en förtätning av
gällande plan förändrar karaktären av det tidigare stationssamhället. I den
fortsatta planeringen är det viktigt att beakta tillgängligheten och de
offentliga miljöernas utformning.
Yttrande
Kultur- och fritidsnämnden har tidigare yttrat sig i ärendet där det då
markerades att karaktären av det tidigare stationssamhället kommer att
väsentligt förändras. Utifrån de nya tilläggen och i den fortsatta planeringen
är det viktigt att beakta tillgängligheten och att offentliga miljöer kan få en
särskild betydelse och behandling i och med de mer utbyggda
bostadsområdena.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 24 mars 2014, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 2 april 2014, § 60.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 56
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Dnr KFN 2014/0002

Detaljplan för Breared 2
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- anta förvaltningens svar som sitt eget, samt
- särskilt påpeka att höjden på den påtänkta byggnaden bör ses över så att
den inte ger ett för dominant intryck i torgmiljön.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Detaljplanen medger att Saluhallen vid Breareds torg byggs på med
bostäder i ett höghus och att delar av den befintliga parkeringen förläggs i
ett garage för att göra plats för nya bostäder söder om saluhallen. De
befintliga centrumfunktionerna skall bibehållas.
Yttrande
När den gällande detaljplanen togs fram deltog förvaltningen i en
arbetsgrupp. Förvaltningens roll i sammanhanget var att ta fram en offentlig
konstnärlig gestaltning för torget. Uppdraget gick till skulptören Pia
Hedström som skapade en obelisk i rostfritt stål med glas. Statens konstråd
bidrog med medel och en konstnärlig konsult som följde projektet. En av
planeringens förutsättningarna var bl.a. att torgbildningen skulle få ett öppet
läge och en ljus välkomnande miljö och skulpturen bidrar till det syftet.
De befintliga byggnaderna runt det nu föreslagna höghuset ovanpå saluhall
(ca 10 bostadsvåningar) kommer att förändra bostadsmiljön. Det påverkar
den tidigare planeringen vilket innebär en förtätning av torgmiljön och där
den konstnärliga gestaltningen kan få en ”skymd” plats. Vid ett
informationsmöte där förslaget presenterades framfördes kritik mot att
uppföra ett höghus på Saluhallen. Bland annat yttrades farhågor med alltför
stora skuggningseffekter och att torgets utseende och ursprungliga syfte
skulle förändras.
Lekplatsen i den föreslagna nya gårdsmiljön bidrar på ett positivt och
utvecklande sätt till bostadsmiljön i Breared.. En lek- och gårdsmiljö som
kan innebära ett konstnärligt gestaltningsuppdrag som därmed höjer
kvaliteten på bostadsområdet och tillför ett större intresse för barnfamiljer
att finna sitt boende i området.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 21 januari 2014, föreligger.
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Utdragsbestyrkande
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Varbergs kommun
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Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 2 april 2014, § 61.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 57
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Dnr KFN 2014/0044

Samrådshandling till detaljplan för bostäder på del av
Bläshammar 2:24, m fl. Varbergs kommun
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- tillstyrka innehållet i samrådshandling för detaljplan för bostäder på del av
Bläshammar 2:24 m.fl.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadskontoret har upprättat samrådshandlingar för detaljplan för
bostäder på del av Bläshammar 2:24 m.fl. Kultur- och fritidsnämnden
bereds möjlighet att yttra sig över samrådshandlingen.
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar att bygga ca 140
bostäder i form av flerbostadshus, villor och radhus.
I samrådshandlingen till detaljplan redogörs för att landskapsbilden kommer
att förändras i samband med att området exploateras men också att
befintliga karaktärsdrag som vattensamlingar, gärdsgårdar och vegetation
ska bevaras för att understryka den traditionella landskapsmiljön.
Arkeologisk undersökning har påbörjats.
Planområdet kommer att ha rika möjligheter till lek, rörelse och rekreation
för både ung och gammal dels genom befintlig bollplan, på de lekplatser
som planeras, dels i det område som kommer att bevaras som naturområde.
Området föreslås för blandad bebyggelse vilket ger möjlighet för olika
målgrupper att bosätta sig i området.

Yttrande
Förvaltningen förslår att nämnden godkänner förslag till samrådshandling
till detaljplan för del av Bläshammar 2:24 m.fl.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 24 mars 2014, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 2 april 2014, § 62.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 58
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Dnr KFN 2014/0080

Minnesskylt
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till på vilket sätt namn på
mottagare av Varbergs kommuns hedersplakett kan presenteras för
allmänheten.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
En graverad skylt i koppar med namnen på mottagare av Varbergs
kommuns hedersplaketter fanns tidigare fastmonterad vid entrén till
biblioteket i Varberg. Skylten har dock inte satts tillbaka i det nya
kulturhuset Komedianten.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 2 april 2014, § 63.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Kfn § 59

Rapporter
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- lägga rapporterna till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Svenska Kommunalarbetareförbundet – Personalrepresentant i kulturoch fritidsnämnden (Dnr KFN 2014/0079).
2. Ks § 28 – 2014-02-25. Ombyggnation av Ankarskolan till lokaler för
daglig verksamhet och ungdomsgård (Dnr KFN 2011/0046).
3. Ks § 21 – 2014-02-25. Nya vägnamn i Björkäng (Dnr KFN 2013/0187).
4. Ks § 23 – 2014/0038 – Nytt kvartersnamn vid Fästningen (Dnr KFN
2013/0188).
5. Ks § 22 – 2014-02-25. Nya vägnamn i Trönninge (Dnr KFN 2013/0206).
6. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2014-04-02 (Dnr KFN
2014/0008).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Kfn § 60

Delegeringsärenden
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- lägga informationen om delegeringsbeslut till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Beslut om projektstöd, Konstliv i Halland. Summa 15 000 kr.
Delegeringsbeslut: Anders Ramsby (Dnr KFN 2013/0043).
2. Beslut om projektstöd. Varbergs internationella kulturförening. Summa
10 000 kr. Delegeringsbeslut: Anders Ramsby (Dnr KFN 2013/0046).
3. Beslut om projektstöd. Studieförbundet Vuxenskolan. Summa 40 000 kr.
Delegeringsbeslut: Anders Ramsby (Dnr KFN 2013/0057).
4. Beslut om projektstöd. Mangelföreningen LBS. Summa 10 000 kr.
Delegeringsbeslut: Anders Ramsby (Dnr KFN 2013/0064).
5. Beslut om projektstöd. Förening Träningstudion. Summa 10 000 kr.
Delegeringsbeslut: Anders Ramsby (Dnr KFN 2013/0071).
6. Beslut om projektstöd. Fiskerestaurang Campus. Summa 5 000 kr.
Delegeringsbeslut: Anders Ramsby (Dnr KFN 2013/0074).
7. Beslut om projektstöd. Varbergs Thaiboxningsklubb. Summa 10 000 kr.
Delegeringsbeslut: Anders Ramsby (Dnr KFN 2013/0082).
8. Beslut om projektstöd. Event Management. Summa 5 500 kr.
Delegeringsbeslut: Anders Ramsby(Dnr KFN 2013/0092).
9. Beslut om projektstöd. 123 Schtunk AB. Summa 40 000 kr.
Delegeringsbeslut: Anders Ramsby (Dnr KFN 2013/0096)
10. Beslut om projektstöd. Varbergs Salsaförening. Summa 15 000 kr.
Delegeringsbeslut: Anders Ramsby (Dnr KFN 2013/0097).
11. Beslut om projektstöd. Incussus Media. Summa 25 000 kr.
Delegeringsbeslut: Anders Ramsby (Dnr KFN 2013/0109).
12. Beslut om projektstöd. Varbergs konstnärsförening. Summa 5 000 kr.
Delegeringsbeslut: Ingemar Arnesson (Dnr KFN 2013/0174).
13. Beslut om projektstöd. Varbergs konstnärsförening. Summa 20 000 kr.
Delegeringsbeslut: Ingemar Arnesson (Dnr KFN 0159).
14. Beslut om projektstöd. Växtkraft. Summa 17 000 kr. Delegeringsbeslut:
Ingemar Arnesson (Dnr KFN 2013/0158).
15. Beslut om projektstöd. Varbergs 4H-krets. Summa 5 000 kr.
Delegeringsbeslut: Ingemar Arnesson (Dnr KFN 2013/0167).
16. Beslut om projektstöd. Mymim Performance Group. Summa 3 500 kr.
Delegeringsbeslut: Ingemar Arnesson (Dnr KFN 2013/0071).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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