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Paul Willner (KD)

Marcos Monge Lopez (S), t o m § 93
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Jenny Engler, verksamhetsutvecklare
Mia Svedjeblad, lokalstrateg
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Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

21 september 2016

Datum då anslaget sätts upp

30 september 2016

Datum då anslaget tas ned
Förvaringsplats för
protokollet

Kultur- och fritidsförvaltning

Underskrift

Jolanta Mittag
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Dnr KFN 2016/0096

Ny sim- och badanläggning i Varberg
Kommunstyrelsen beslutade den 29 september 2015, Ks § 180, bl.a. att
-ge samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att genomföra förstudie för ny
bad- och simanläggning på Håstens fritidsområde
- förstudien vid sidan om den antagna verksamhetsbeskrivningen ska
utreda kostnaden för en utökning av simbassängen till 25x50 meter
- en indikativ investeringsnivå uppgår till 300 mkr.
På arbetsutskottets sammanträde den 17 maj 2016, Kfn au § 75, har
samhällsutvecklingskontorets tjänstemän rapporterat om förstudien, steg 2.
Rapporteringen fortsatte den 15 juni 2016, § 88, och då fick
samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att inför presentationen på
kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 juni komplettera förstudien i
enlighet med arbetsutskottets önskemål.
Vid dagens sammanträde presenteras förstudien av Anna-Karin
Kvarnemar, projektledare från samhällsutvecklingskontoret, och Mia
Svedjeblad, förvaltningens lokalstrateg.
Ärendet ”Förstudie ny bad- och simanläggning” kommer att behandlas av
kultur- och fritidsnämnden i oktober månad.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Kfn § 94

Filmvisning "Fiket - andra sommaren"
Eva Lena Henningsson, ungdomsgården i Bua, och Britt Nilsson från
ungdomsgården i Tvååker visar uppföljaren av förra årets film ”Fiket”.
I filmen, vars budskap är alla människors lika värde, medverkar bl.a.
ungdomar med funktionsnedsättning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-09-21

5

Kfn § 95

Förvaltningen informerar
1. Förvaltningschef Christina Josefsson informerar om:
- förvaltningens workshop i samband med i kommunen pågående
arbete med att inrätta kundtjänst
- kommande studiebesök på kultur- och fritidsförvaltningen
- personalärenden
- långsiktigt inkluderingsarbete.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2016/0053

Delårsrapport januari-augusti
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. godkänna föreliggande delårsrapport januari-augusti 2016
2. översända rapporten till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Enligt ”Styrmodell för Varbergs kommun – Vision, mål och ramstyrning”
framgår att tertial-, delår- och helårsuppföljningen utgör grunden för
kommunens uppföljning. Den kompletteras med månadsuppföljning fem
gånger per år.
Delårsrapporten innehåller resultat som uppnåtts inom de strategiska
målen och strategiska inriktningarna. Rapporten innehåller även
uppföljning kring de politiska prioriteringar som beslutades inför 2016,
ekonomisk analys av drift- och investeringsutfall med tillhörande prognos
samt en uppföljning av nyckeltalen.

Mål och ekonomi
Nya politiska mål har antagits för perioden 2016-2019. Flertalet av de
indikatorer som ligger till grund för arbetet med målen är också nya för
perioden. Totalt sett är bedömningen att prognosen för måluppfyllnad är
god. En viss osäkerhet finns dock avseende målet ”attraktiv arbetsgivare”.
Det preliminära driftutfallet efter augusti månad tyder inte på några
anmärkningsvärda avvikelser från fastställd budget.
Gällande investeringsbudgeten är prognosen att 3 570 tkr kommer att
upparbetas av de avsatta 10 320 tkr. En anledning till avvikelsen är att
konstgräsplanen i Bua/Väröbacka har förslagits att flyttas över till 2018/19
års investeringsbudget på grund av att det pågår diskussioner om inköp av
mark. Den andra anledningen är att inventarierna till Träslövsläges
ungdomsgård kommer köpas in under 2017 då tidsplanen är framskjuten.

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, protokoll den 13 september
206, § 113.
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, protokoll den 7 september 2016,
§ 104.
Förvaltningens beslutsförslag, daterat den 31 augusti 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KFN 2016/0015

Internkontroll 2016
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. godkänna avstämningsrapport januari-augusti av internkontroll för 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2016-03-23 att anta förslag till
internkontrollplan för 2016, med föreliggande riskanalys som underlag, att
återrapportering till nämnden sker i samband med tertial- och
delårsrapport samt att slutredovisning sker i januari 2017. De beslutade
internkontrollpunkterna för 2016 är:
-

Verksamheten för funktionsnedsatta
Avtalstrohet avseende inköp

Utöver dessa två följer nämnden löpande upp ett antal periodiskt
återkommande internkontrollpunkter. Dessa är:
-

Hantering av föreningsbidrag
Bisyssla
Avtal
Kontanthantering
Direktupphandling
Beslut fattade på delegation
Kundsynpunkter

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott protokoll 2016-09-07, § 105.
Förvaltningens beslutsunderlag, daterat den 29 augusti 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2016/0109

Remiss - motion från Olle Hällnäs (SD) om att
utöka kommunal service på samtliga bibliotek i
Varbergs kommun
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. avstyrka motionen med hänvisning till att motionärens önskemål redan
idag är tillgodosedda.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Pierre Ringborg (-) med instämmande av Mia Petzäll (SD) föreslår att
nämnden tillstyrker motionen.
Christofer Bergenblock (C) föreslår att nämnden avstyrker motionen med
hänvisning till att motionärens önskemål redan idag är tillgodosedda.

Beslutsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att kultur- och
fritidsnämnden beslutar enligt Christofer Bergenblocks (C) 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 Pierre Ringborgs (-) och Mia Petzälls (SD) förslag.
Med 9 ja-röster för Christofer Bergenblocks (C) förslag och 6 nej-röster för
Pierre Ringborgs (-) m. fl. förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden
bifalla Christofer Bergenblocks (C) förslag.

Forts.

Justerandes signatur
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Beslutande

Ja

Sven Andersson (M)
Kaarina Andersson (M)
Christofer Bergenblock (C)
Louise Blixt Modée (C)
Inger Brosved (L)
Pierre Ringborg (-)
Linda Berggren (S)
Roland Ryberg (S)
Viveca Haugness (S)
Marcos Monge Lopez (S)
Mia Petzäll (SD)

X
X
X
X
X

Summa

9

Nej

9

Avstår

X
X
X
X
X
X

2

Beskrivning av ärendet
Motionen föreslår att samtliga kommunala bibliotek i Varbergs kommun
ska ha offentliga datorer med adekvat internetuppkoppling.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, protokoll, 13 september 2016, §
114.
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, protokoll, 7 september 2016, §
106.
Förvaltningens beslutsförslag, daterat den 25 augusti 2016.
Motion från Olle Hällnäs (SD).

Övervägande
Kommunens lokalbibliotek har flera funktioner, där service till
kommuninvånarna avseende tillgång till datorer är en av dessa. Att
möjliggöra användandet av digitala tjänster och att ta del av digital
information förutsätter att det finns platser i kommunen där verktyg för
detta är tillgängligt. Vikten av detta framkom särskilt under arbetet med
införandet av e-tjänster.
Redan idag är kommunens ambition att samtliga bibliotek ska vara
utrustade med datorer och trådlös uppkoppling, vilket även fastslås på
kommunens hemsida ”På kommunens bibliotek har du möjlighet att låna
datorer med internetåtkomst och Office-paketet. Har du egen dator har du
tillgång till trådlös uppkoppling. På de flesta bibliotek kan du kopiera och
skriva ut saker från datorerna.” Samtliga bibliotek är därför utrustade med
trådlös uppkoppling, men på Kungsäters lokalbibliotek har det fram tills
nyligen saknats dator p.g.a. platsbrist. Detta är dock åtgärdat.

Justerandes signatur
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Motionens förslag om att samtliga bibliotek i Varbergs kommun ska ha
offentliga datorer med adekvat internetuppkoppling är alltså redan idag
standard varför motionen föreslås avslås.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 99

Sammanträdesprotokoll
2016-09-21

11

Dnr KFN 2014/0042

Utredning av sponsorskap om stolar på
Varbergs teater
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. ge förvaltningen i uppdrag att ta fram och sälja sponsorspaket vid byte av
stolarna i Varbergs teater
2. att priset för sponsringen per stol inte får understiga den faktiska kostnaden
3. att kommunens motprestation består i att sponsorn får sitt namn uppsatt på
en tavla i anslutning till salongen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
I samband med beslut gällande förstudie av tillbyggnad och underhåll av
Varbergs teater beslutade också Kultur- och fritidsnämnden i mars 2016 att
en utredning skulle ske gällande möjligt sponsorskap för nya teaterstolar i
Varbergs teater. I den investeringsprocess som föreslagits att bli genomförd
från och med juni 2017 till januari 2018, ska salongen renoveras och
underhåll ske som i sin tur innebär att stolarna ska bytas ut.
Förslag på tillvägagångssätt till utlysning och genomförande av
sponsorskap
• Annonsera inom Varberg i olika media en inbjudan och i brev till
utvalda presumtiva intressenter (föreningar, företag, privatpersoner)
till sponsorskap för stol i Varbergs teater.
•

I inbjudan till sponsorskap framhålla Varbergs teaters
kulturhistoriska värde, den centrala platsen ihop med kulturhuset
Komedianten, dess omfattande utbud och vad det ger möjlighet till
olika typer av upplevelser.

•

Beräknad stolkostnad utifrån den förfrågan som ställdes i januari
2016 inför förstudierapporten; 3500 kr

•

Tid för kampanj om sponsorskap bör anpassas till när upphandlingen
och beslut om inköp har skett i samband med att investeringstid blir
beslutad och projektering påbörjas. I dagsläget ligger investeringen
som förslag till genomförande juni 2017 till januari 2018.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, protokoll 2016-09-07, § 107.
Förvaltningens beslutsförslag, daterat den 29 augusti 2016.
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Övervägande
På grund av omställningar i den interna organisationen inom
kulturavdelningen sedan våren 2016, hög frekvens av andra prioriterade
uppdrag och sjukdom har det inte varit fullt ut möjligt att utföra research
på fler möjliga genomförda liknande sponsorsuppdrag. Men detta kan
genomföras fortgående framöver då det finns utrymme i tid fram till att
upphandlingsförfarandet av stolar kommer att ske.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur
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Dnr KFN 2015/0201

Konstnärlig gestaltning för Trönninge skola och
idrottscentrum
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. godkänna konstnärerna Jonatan Josefssons och Frida Fjellmans förslag
till konstnärlig gestaltning av inomhusmiljöerna i Trönninge skola och
Trönninge idrottscentrum.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2016-01-27 (Dnr 2015/0201) att ge
konstnärerna Frida Fjellman och Jonatan Josefsson i uppdrag att gestalta
inomhusmiljöerna i Trönninge skola och Trönninge idrottscentrum.
Konstnärerna har nu avslutat sin skissperiod och lämnat in gestaltningsförslag. Dessa har bedömts av kommunens konstnärliga råd utifrån de
kriterier som formulerats i antaget konstprogram.
Under skissperioden har konstnärerna bjudits in till två informationsmöten
på byggarbetsplatsen för information samt för att säkerställa att allt blir rätt
från början och att alla är informerade. Deltagare på dessa möten har varit
byggprojektledare, arkitekt, konstruktörer med flera. Tyvärr har inte barnoch utbildningsförvaltningen haft möjlighet att skicka representanter till
informationsträffarna.
För sina gestaltningsuppdrag har båda konstnärerna fått tydligt angivna
platser som tagits fram i samarbete med arkitekt och verksamhet.
Frida Fjellmans uppdrag har varit att gestalta luftrummet, i form av något
nedpendlande från taket i idrottscentrumets entréhall. Hon har lämnat in
förslaget Motion Explosion, ett färgrikt verk med central placering i
entréhallen. Verket har en lätthet och transparens och kan upplevas från
alla håll såväl inifrån som från utsidan. Frida Fjellman har tagit fasta på
verksamhetens innehåll om rörelse och gymnastik och valt att utgå från
rörelse, färg och lätthet (både visuellt och fysiskt). Hon arbetar i ett lätt
material vilket gör att det går att placera över hela taket. I konstverket ingår
ljus i form av ett antal nedpendlande lampor (bollar) eller argonrör. Det
tillkommer några stödspotlights från sidan.
Jonathan Josefssons uppdrag har varit att gestalta en stor vägg vid
elevcaféet samt väggar i skolans matsal. I matsalen finns ett tydligt krav på
att konsten ska fungera ljudabsorberande. Jonathan Josefssons
gestaltningsförslag går under namnet Dagdrömmar. Förslaget består av
fotografier av graffitiarbeten som han har utfört på sju olika platser i en
urban miljö. Fotografierna är tryckta på ljudabsorbenter.
Ljudabsorbenterna monteras på vägg på sju olika platser i matsalen och i
Justerandes signatur
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elevcaféet fästs en graffitimålning, målad på utsågad Mdf skiva, på väggen.
Jonathan Josefsson förslag binder samman matsalens bilder om
graffitikonstens berättelse i utemiljö med originalmålningen i elevcaféet
som är utförd i en fri graffittiform med en relief på ca 10 mm. Förslaget är
stimulerande för betraktarens fantasi och egen skaparlust.

Ekonomi och verksamhet
Budget för hela gestaltningsprogrammet vid Trönninge skola och
Trönninge idrottscentrum är 2720 tkr som fördelas enligt följande:
Utomhus gestaltning
1500 000
Inomhus skola
470 000
Inomhus entréhall
470 000
Skissarvoden
140 000
Övrigt
140 000

Samråd
Kommunens konstnärliga råd.

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, protokoll 2016-09-07, § 108.
Förvaltningens beslutsförslag, daterat den 30 augusti 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2016/0123

Byggnadsminnesförklaring Åkrabergs gård
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. tillstyrka förslaget från Länsstyrelsen om att byggnadsminnesförklara
Åkrabergs gård, Värö-Åkraberg 3:1, Värö socken, Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
I enlighet med kulturmiljöförordningen (1988:1188) har getts tillfälle för
ett yttrande över Länsstyrelsens förslag om byggnadsminnesförklaring av
Åkrabergs gård,Värö-Åkraberg 3:1, Värö socken, Varbergs kommun

Åkraberg ligger i orten Väröbacka, i Värö socken, i den nordvästra delen av
Varbergs kommun. Gården är belägen vid foten av en mindre ekbevuxen
bergsrygg och består av en mangårdsbyggnad och flera ekonomibyggnader.
Gården har anor långt tillbaka, ägandeskapet har gått i arv inom samma
familj sedan 1600-talet, påfallande ofta på kvinnosidan. En av de kvinnor
som styrt över Åkraberg är Christine Wallberg (1841-1913). Christine
Wallberg, född Amundsson, kom till Åkraberg som hushållerska, men gifte
sig senare med ägaren Erik Wallberg, prost i Frillesås, då denne blivit
änkling. Vid bröllopet fick Christine Åkraberg i morgongåva.
Byggnadsbeskrivning

Gårdsmiljöns utseende är i mångt och mycket ett resultat av en
omgestaltning som förmodligen tar sin början med uppförandet av
mangårdsbyggnaden och arrendebostaden på 1860- och 1870-talen. Kartor
från laga skifte visar att gården efter genomförandet av skiftet i mitten av
1800-talet hade en annan, mer sluten form, än i dag. Den dåvarande
mangårdsbyggnaden var enligt uppgift en hallandslänga av traditionell typ.
Samtliga av de byggnader som framträder på skifteskartan är idag borta.
Mangårdsbyggnaden (byggnad nr. 1)

Huset är uppfört omkring 1870 som en salsbyggnad i trä i ett och ett halvt
plan med dubbel rumsbredd. En köksentré på norra gaveln byggdes till
1904.
Kulturhistorisk värdering

Värö-Åkraberg 3:1 representerar en gårds- och bebyggelsemiljö från det
sena 1800-talet och tidiga 1900-talet, med anor skriftligt belagda så långt
tillbaka som 1600-talet. Gården som helhet är ett relativt välbevarat exempel
på hur ett välmående jordbruk, avseende byggnadstraditioner,
funktionsuppdelningar och gårdsstrukturer, kunde gestaltas under det sena
1800-talet och tidiga 1900-talet.
Justerandes signatur
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Motivering

Länsstyrelsen anser att gården på Värö-Åkraberg 3:1 utgör en välbevarad
gårds- och bebyggelsemiljö som speglar en historisk utveckling som inte till
fullo finns representerad bland länets byggnadsminnen. Dessutom skapas
genom en byggnadsminnesförklaring av Åkrabergs gård en större
sammanhållen natur- och kulturmiljö, omfattande det angränsande
naturreservatet Åkraberg och det intilliggande byggnadsminnet Åkrabergs
ladugård. Utöver ovanstående är det också Länsstyrelsens uppfattning att
kvinnor och kvinnors historia inte har givits samma utrymme som mäns i
historieskrivningen. Detta förhållande representeras även i de historiska
berättelser och skildringar av äldre tidsperioder som återberättas och speglas
genom länets byggnadsminnen. Det är Länsstyrelsens strävan att
kontinuerligt arbeta för att det urval av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
som länets byggnadsminnen utgör återspeglar Hallands historia på ett så
mångfacetterat, jämlikt och inkluderande sätt som möjligt. Sammantaget
anser Länsstyrelsen att Värö-Åkraberg 3:1 får anses vara en synnerligen
kulturhistoriskt värdefull miljö och att en byggnadsminnesförklaring enligt
kulturmiljölagens tredje kapitel således är motiverad.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, protokoll 2016-09-13, § 115.
Förvaltningens beslutsförslag den 11 september 2016.
Remiss, Länsstyrelsen den 2 september 2016.

Övervägande
Nämnden anser att en byggnadsminnesförklaring av Åkrabergs gård enligt
Länsstyrelsens förslag, ger ett bevarande av en unik och sammanhållen
natur- och kulturmiljö. Utöver det är ett gott syfte att framhålla kvinnor och
kvinnors historia som inte ofta har fått samma utrymme som mäns i
historieskrivningen. Värö-Åkraberg 3:1 får därmed anses vara en
synnerligen kulturhistoriskt värdefull miljö och en byggnadsminnesförklaring enligt kulturmiljölagens tredje kapitel är därför motiverad.
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Dnr KFN 2016/0107

Detaljplan för bostäder på del av Bläshammar
2:24 m fl. Granskningshandling
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. tillstyrka detaljplan för bostäder på del av Bläshammar 2:24 m.fl.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har ombetts yttra sig över detaljplan för
bostäder på del av Bläshammar 2:24 m.fl. Detaljplanen har tidigare skickats
ut som samrådshandling (KFN 2014/0044) och är nu i ett
granskningsförfarande.
Planområdet är beläget i Bläshammar, i anslutning till befintligt
villaområde och Bläshammars skola. Området ligger på östra sidan om väg
845 cirka 3 km från Varberg. Området avgränsas av väg 845 i sydväst,
beväxt kulle i öst och jordbruksmark i väst. Programområdet är cirka 12
hektar.
Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för att bebygga området
med cirka 80 nya bostäder i varierad form. Området ingår i den fördjupade
översiktsplanen för stadsområdet, antagen av kommunfullmäktige 201006-15. Detta område är i den fördjupade översiktsplanen utpekat som
föreslagen utbyggnad med blandad bebyggelse.
Området ligger inom den zon längs Hallands kust som omfattas av
särskilda hushållningsbestämmelser enligt miljöbalkens 4 kapitel. Inom
detta område skall turismens och friluftslivets intressen särskilt beaktas. I
området finns stengärdesgårdar. Dessa omfattas av biotopskydd enligt 7
kap 11 § Miljöbalken och bör så långt som möjligt bevaras. Dispens ska
sökas hos länsstyrelsen om dessa ska flyttas, rivas eller läggas igen.
En arkeologisk utredning har genomförts och inom detaljplaneområdet
påträffades två förhistoriska lämningar samt gårdslämning från sen
historisk tid. En arkeologisk förundersökning har också genomförts.
Lämningarna i ett av objekten var av sådan omfattande karaktär att
Länsstyrelsen har gjort bedömningen att en fortsatt antikvarisk insats i
form av en arkeologisk undersökning är motiverad. En ansökan om
slutundersökning har skickats in till Länsstyrelsen som beräknas
genomföras under perioden augusti-september 2016.
I planområdets västra sida planläggs den konstgjorda kullen mot
Bläshammars första utbyggnadsetapp och befintlig bollplan som
stadsdelslekplats. Denna lekplats ska vara till för hela utbyggnaden i
Bläshammar, inte bara denna etapp. Utöver denna lekplats planläggs
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även en mindre lekplats, likt de som byggts ut i den första
utbyggnadsetappen i Bläshammar. Denna är i första hand till för de mindre
barnen i området.
I söder, mot Bläshammars skola, planläggs ett större område som
naturmark. I detta område föreslås gång- och cykelvägar som ansluter mot
Bläshammars skola samt till befintligt gc-nät i Bläshammars första
utbyggnadsetapp. I skogsområdet i söder föreslås även gångstigar.
Landskapsbilden med öppen åkermark förändras till följd av
exploateringen. Detaljplanen har en utformning som gör att gamla
strukturer av vattensamlingar, vegetationsridåer, stengärdsgårdar och
dylikt så långt som möjligt bevaras vilket understryker den traditionella
landskapsbilden. För att möjliggöra en rimlig trafikmatning måste dock två
genombrott i stenmur göras för föreslagen lågfartsgata och likaså ett
mindre genombrott för en gångväg. Detta anses som en mindre åtgärd för
vilken biotopskyddsdispens inte krävs. De borttagna stenarna ska
återanvändas på annan plats, i anslutning till stenmurarna.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, protokoll 2016-09-07, § 111.
Förvaltningens beslutsförslag, daterat den 29 augusti 2016.
Granskningshandling upprättad av stadsbyggnadskontoret:
Detaljplan för bostäder på del av Bläshammar 2:24 m.fl.

Övervägande
Kultur- och fritidsnämnden har i mars 2014 yttrat sig över
samrådshandling för Bläshammar 2:24 m.fl. och beslutade då tillstyrka
innehållet i detaljplanen som helhet. I den nu upprättade
granskningshandlingen finns inget som förändrar detta yttrande.
Kulturmiljö Halland har utifrån kulturhistorisk synvinkel inget att invända
mot planförslaget.
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Dnr KFN 2016/0117

Nya gatunamn inom kv Svärdfisken
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. tillstyrka föreliggande förslag om nytt gatunamn inom kv Svärdfisken.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen i Varberg fastställde 2014-08-26 Delfinen som nytt
kvartersnamn och Delfingatan som nytt gatunamn för del av kv
Svärdfisken. I detaljplanen för ”del av Svärdfisken” gick gatan i en slinga
runt kv Delfinen men nu finns planer på att gatan norr om kv Delfinen ska
förlängas västerut. Detta medför att ytterligare ett gatunamn erfordras.
Stadsbyggnadskontoret föreslår därför att gatan kallas Svärdfiskgatan med
hänsyn till sitt läge inom kv Svärdfisken.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, protokoll 2016-09-07, § 112.
Förvaltningens beslutsförslag, daterat den 15 augusti 2016.
Skrivelse från stadsbyggnadskontoret, lantmäterienheten 2016-08-11.

Övervägande
Inget finns att erinra kring namnförslaget.
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