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 § 125 Dnr KFN 2020/0104 

 
 

Behovsanalys för idrottshall och bibliotek 
Rolfstorp 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 

1. godkänna framtagen behovsanalys avseende ny idrottshall med 
lokalbibliotek i Rolfstorp 

2. behålla behovsanalysen hos kultur- och fritidsförvaltningen och 
därmed ej skicka den vidare 
 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Enligt beslutad investeringsprocess inleds ett investeringsbehov genom 

upprättande av en behovsanalys. Denna ligger sedan till grund för stegen – 

åtgärdsval och förstudie. 

 

Förskole- och grundskolenämnden har beslutat att Rolfstorp skola blir en 

F-9 skola vilken innebär fler elever. Denna behovsanalys är framtagen för 

att proaktivt möta förskole- och grundskolenämndens behov att kunna 

utveckla en sammanhållen skolbyggnad för sin verksamhet genom 

ombyggnation och lokaloptimering av ytor med ett strategiskt perspektiv. 

För att säkra hållbara ytor för verksamheterna inom kultur- och 

fritidsnämndens ansvarsområde föreslås att en ny byggnad uppförs vilken 

innehåller idrottsyta för skolidrott och för befintlig och framtida 

föreningsidrott. Utöver det behövs en bibliotekslokal som är meröppet, en 

aktivitetslokal som fungerar för fler verksamheter och erbjuder boende i 

området god service och utbud. 

 

Beslutsunderlag 
- Behovsanalys idrottshall och bibliotek i Rolfstorp 

 

Övervägande 

Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram en behovsanalys för att 

proaktivt verka för att ge förskole- och grundskolenämnden bra 

förutsättningar för att kunna använda de ytor som skulle kunna lämnas, om 

en nybyggnation beslutas. Det kan skapa bra och sammanhållna ytor för 

skola, idrott - bibliotek samt övrig verksamhet i Rolfstorp.  

Redan i dagsläget finns behov av ökad skyltning till idrottshall och 

bibliotek. Parkeringsbrist råder för besökande till bibliotek dagtid samt 

tydligare avgränsningar på befintlig grusyta behövs för att säkra yta för 

elevernas utemiljö för bl a fotbollsspel. Ett arbete mellan skola, föreningsliv 

och förvaltaren på serviceförvaltningen har initierats för att försöka hitta en 
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lösning. Förvaltningen konstaterar också att det i nuläget inte finns något 

politiskt beslut kring finansiering av de investeringar som behövs.  

 

Jämställdhetsbedömning 
Varbergs kommun står inför stora investeringar kommande år. I nuläget 

genomförs inga jämställdhetsanalyser på investeringarna som helhet och 

därför finns ingen övergripande bild av hur beslutade investeringar 

kommer kommuninvånarna till del utifrån kön. Inom kultur- och 

fritidsområdet finns dock omfattande könsuppdelad statistik. Detta 

möjliggör en teoretisk analys av hur en investering kommer tjejer och killar 

till del, främst avseende fördelning av resurser (driftskostnad samt 

nyttjande). Utveckling av Rolfstorp idrottshall och bibliotek bedöms 

komma en bred allmänhet tillgodo och bedöms vara neutral ur ett 

jämställdhetsperspektiv. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  
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 § 126 Dnr KFN 2020/0105 

 
 

Behovsanalys reinvestering Övrevi IP 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 

1. godkänna framtagen behovsanalys avseende reinvestering av 
funktioner på Övrevi IP som konstgräsplaner, maskinhall, 
belysning, miljöinsatser på Övrevi IP samt mindre upprustning i 
omklädningsdelen vid idrottstältet 

2. godkänna beräknad kostnad på max 50 tkr för åtgärdsval, vilket 
belastar nämndens resultatreserv vid utebliven investering 

3. överlämna ärendet till samhällsutvecklingskontoret för 
genomförande av åtgärdsval 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Enligt beslutad investeringsprocess inleds ett investeringsbehov genom att 

en behovsanalys upprättas. Detta ligger sedan till grund för stegen – 

åtgärdsval och förstudie.  

2012 byggde kommunen en 11-manna konstgräsplan på Övrevi IP i 

Tvååker. Parallellt upplät kommunen markarrenden till Tvååkers IF för att 

genom egen finansiering bygga ett klubbhus och en egen 7-manna 

konstgräsplan. Markarrendet gäller i tio år för konstgräsplanen och upphör 

att gälla under hösten 2022 då den ska överlämnas till kommunen. Det 

innebär att bägge konstgräsplanerna behöver reinvesteras genom att 

konstgrässystemet, inklusive sviktpad och granulat, byts ut mot en mer 

miljövänlig generation och med bättre spelegenskaper. Det är viktigt att i 

framtiden kunna återvinna plasten. Rätt dränering under planen och yta för 

snöupplag minskar miljöpåverkan och ger möjlighet till återvinning. Den 

maskinhall som idag finns på anläggningen är i stort behov av ersättning. 

 

Beslutsunderlag 
- Behovsanalys reinvestering Övrevi IP för konstgräsplaner, 

maskinhall, miljöinsatser, belysning och upprustning 

 
 

Övervägande 
För att kunna erbjuda ändamålsenliga konstgräsplaner i Tvååker som 

täcker upp stor del av kommunområdet sydost om Varberg för fotbollsspel 

under höst, vinter och vår behöver konstgrässystemet bytas ut.  

I nuläget är det svårt att sköta det då många av stråna ligger och då det inte 

går att tillföra rätt mängd granulat för att få en bra svikt i planen. Det kan i 

sin tur ge idrottsskador på utövarna. Fokus ligger på att minimera 

anläggningens miljöpåverkan och de insatser som krävs görs med fördel vid 
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en reinvestering. Bl.a. behövs ett slutet dagvattensystem med silar i 

brunnar som fångar upp granulat. Hårdgjord yta för snöupplag, invallning 

av plan mm för att minska avdriften av mikroplaster från anläggningen då 

granulatet kan samlas ihop och återföras till planerna. Åtgärder för att 

sänka mediakostnader för belysning är önskvärt. För att kunna erbjuda god 

arbetsmiljö vid reparation, service och underhåll av maskinparken behövs 

en maskinhall som uppfyller dagens krav och som inte belastar miljön med 

utsläpp mm. 

När serviceförvaltningen planerar för visst underhåll i omklädningsdelen 

som finns vid idrottstältet finns tillfälle att göra insatser för att öka 

attraktiviteten till bl. a omklädning och dusch, vilket föreslås i 

behovsanalysen. 

 

Jämställdhetsbedömning 
Varbergs kommun står inför stora investeringar kommande år. I nuläget 

genomförs inga jämställdhetsanalyser på investeringarna som helhet och 

därför finns ingen övergripande bild av hur beslutade investeringar 

kommer kommuninvånarna till del utifrån kön. Inom kultur- och 

fritidsområdet finns dock omfattande könsuppdelad statistik. Detta 

möjliggör en teoretisk analys av hur en investering kommer tjejer och killar 

till del, främst avseende fördelning av resurser (driftskostnad samt 

nyttjande). Fotbollsverksamhet lockar många utövare men också publik i 

Varbergs kommun och är till numerären den idrott med flest medlemmar i 

Varbergs kommun. Varbergs kommun äger och sköter drift och underhåll 

av flera anläggningar där fotboll är den huvudsakliga inriktningen. Sett till 

medlemmar i fotbollsföreningar är andelen tjejer och killar inte jämställd 

där killarna står för den största delen. Av de anläggningar som ägs av 

Varbergs kommun som också sköter drift och underhåll går således större 

parten till idrotter som har flest killar som utövare och medlemmar. Det 

betyder att en upprustning av Övrevi IP ytterligare förstärker 

resursfördelningen till killars fördel. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Samhällsutvecklingskontoret, mark- 

och exploateringsavdelningen 
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 § 127 Dnr KFN 2017/0031 

 
 

Slutrapport - reinvestering löparbanor på 
Påskbergsvallen 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 

1. godkänna slutrapport för genomfört projekt 

2. överlämna nämndens beslut till kommunstyrelsen för godkännande och 

slutlig hantering enligt fastighetsinvesteringsprocessen 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Enligt Varbergs kommuns fastighetsinvesteringsprocess ska genomförda 

projekt, inom ett år efter att investeringen tagits i drift, slutredovisas till 

ansvarig nämnd, kommunstyrelse eller till fullmäktige samt delges 

ekonomikontoret. Kommunfullmäktige ska ange vid sitt antagande av 

investeringsbudget, om var slutredovisning ska ske, dvs till vilken instans. 

Ekonomisk slutredovisning ska alltid ske till den politiska instans som är 

ansvarig för genomförandet. Slutredovisningen ska beskriva investeringens 

måluppfyllelse enligt förstudie och projektdirektiv, huruvida det 

framställda behovet har uppfyllts samt beskrivning av genomförandet och 

eventuella avvikelser. 2017-04-26 beslutade kultur- och fritidsnämnden, 

dnr KFN 2017/0031 §41 att godkänna framtagen åtgärdsvalsstudie och 

förstudierapport för omläggning av löparbanor på Påskbergsvallen enligt 

alternativ två och i november 2017 beslutade kommunfullmäktige om en 

investeringsram på 2 000 000 kr i kommunens investeringsplan för 

objektet och med genomförande 2018. Efter beslut får 

serviceförvaltningens fastighetsavdelning uppdraget att påbörja 

projektering, upphandling och produktion för projektet.  

Under projekteringsfas gjordes en markbesiktning och där det 

konstaterades att kvaliteten på markbeläggningen, framförallt ena kortsidas 

halvmåne, ca 1 500 m², kräver omtoppning med ny asfalt innan 

sportbeläggning kan läggas. Även resterande ytor 4 500 kvm, har vissa 

partier som är mer skadade än som initialt beräknats och kräver med 

lagning och omtoppning. 

Ett nytt beslut fattas av kultur- och fritidsnämnden den 28 februari 2018 

och av kommunfullmäktige den 22 maj 2018 att öka investeringsramen 

med 400 000 kr. 

 

Beslutsunderlag 
- Slutrapport från serviceförvaltningens fastighetsavdelning för objekt 

34033, reinvestering löparbanor på Påskbergsvallen 
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Övervägande 
Kultur- och fritidsnämnden har beställt ett uppdrag hos 

serviceförvaltningens fastighetsavdelning att genomföra ovan beskrivna 

projekt. Förvaltningen har varit mycket delaktig i processen. Projektet som 

nu slutredovisas har driftöverlämnats till förvaltningen. De projektmål som 

sattes var: 

1. Anläggningen ska vara färdigställd, besiktigad och driftsöverlämnad, 

senast 2018-08-18, då Bockstensspelen är planerat. 

2. Projektet ska leverera färdiga löparbanor som möter kraven från 

Svenska friidrottsförbundet. 

Målet på punkt 1 uppfylldes inte då projektet var färdigställd, besiktigad 

och driftsöverlämnad den 17 oktober 2018, dvs två månader efter tidsplan 

och tidigare beslut men bra måluppfyllelse för punkt 2. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Samhällsutvecklingskontoret – mark- 

och exploateringsavdelningen 
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 § 128 Dnr KFN 2020/0096 

 
 

Utveckling av Junior - aktiviteter för barn i 
behov av särskilt stöd 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 

1. godkänna förslaget om aktiviteter för barn och unga i behov av 
särskilt stöd 

2. under hösten 2020 arbeta fram arbetssätt och strategier för barn 
och unga i behov av särskilt stöd (Friskvårds- och aktivitetsgrupper)  

3. etablera friskvårds- och aktivitetsgrupper i Varbergs kommun med 
start 2021 där första året finansieras av Regionstyrelsen 

4. återrapportering sker till kultur- och fritidsnämnden i januari 
månad 2021 med information om remissförfarande 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 

Det finns behov av att rikta insatser till barn i behov av särskilt stöd1 för att 
de ska få likvärdiga förutsättningar som andra att få en fungerande och 
tillfredsställande skolgång, fritid och hälsa. För de barnen har Region 
Halland tillsammans med Kungsbacka kommun arbetat fram ett koncept 
för barn och unga med fetma och olika typer av funktionsnedsättningar och 
psykisk ohälsa. Idag pågår ett sådant strukturerat arbete i Kungsbacka 
kommun och Laholms kommun i samverkan med Region Halland och RF 
Sisu. Parterna samverkar utifrån en upparbetad struktur och med 
samordnad individuell plan (SIP) där barn och ungdomar i behov av 
särskilt stöd identifieras och kan rekommenderas att delta i en friskvårds- 
eller aktivitetsgrupp anordnad av kommunen. Friskvårdsgrupper riktar sig 
till barn som har diagnosticerats med fetma och aktivitetsgrupper vänder 
sig till barn med funktionsnedsättning och psykisk ohälsa.  
Kultur- och fritidsförvaltningen har under flera år arbetat med Junior – en 
verksamhet för barn mellan 9 och 13 år i behov av fysisk aktivitet och socialt 
sammanhang. I utvärdering av Junior har setts att utökad samverkan 
mellan professionella skulle bidra positivt. Därav föreslås nu att Junior 
övergår i ett än mer strukturerat arbete i samverkan med verksamheter 
inom Region Halland och RF Sisu Halland genom uppstart av Friskvårds- 
och Aktivitetsgrupper i Varbergs kommun. 
 
 
 

Beslutsunderlag 

1. Förslag till arbete med friskvårds- och aktivitetsgrupper i Varbergs 
kommun  

2. Tjänsteskrivelse Regionstyrelsen  
3. Tjänsteskrivelse Lokal nämnd Varberg 

                                                        
1 Barn i behov av särskilt stöd – barn som är i behov av stöd på kort eller lång sikt, ett stöd 
som barnet inte klarar sig utan för att nå exempelvis kunskapsmålen eller bibehålla hälsa 
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Övervägande 

Metoden med friskvårds- och aktivitetsgrupper bygger på regional och 
kommunal samverkan, men också samverkan med föreningsliv och 
näringsliv. Barn med samsjuklighet, ofrivillig ensamhet, fetma, svårigheter i 
skolan och frånvaro av fritidsaktiviteter är målgruppen.  
 
Om friskvårds- och aktivitetsgrupper 
Barn och unga remitteras av närsjukvården till specialistvården som i sin 
tur bedömer vilka barn som ska erbjudas stöd genom deltagande i 
friskvårds- respektive aktivitetsgrupper. Friskvårdsgrupper riktas främst till 
barn och unga med fetma, medan aktivitetsgrupper främst riktas till barn 
och unga med psykisk ohälsa och neuropsykiatriska diagnoser. Många av 
deltagarna lider dock av samsjuklighet, rörelsehinder eller har andra 
utmaningar såsom problematisk skolfrånvaro och brist på meningsfull 
fritid. Barnen får välja mellan ett utbud av gratis, anpassade aktiviteter – 
både fysiska och skapande/kulturella - bland jämnåriga och bland trygga 
vuxna. Deltagarna ska även ha möjlighet att genomföra de moment som 
behövs för att få godkända betyg i ämnet idrott och hälsa. 
 
Regionstyrelsen har fattat beslut om att erbjuda alla halländska kommuner 
stöd för att starta upp arbetet med friskvårds- och aktivitetsgrupper.  För 
att stödet från Region Halland ska vara aktuellt behöver satsningen få 
långvarig hemvist i Varbergs kommun och ett inrättande av en koordinator 
i ordinarie verksamhet. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att starta 
arbetet och ansvara för verksamheten samt bidra med en koordinator med 
stöd av regionen under 2020 och 2021. Från och med 2022 behöver 
verksamheten implementeras i ordinarie verksamhet och förankras i 
arbetet med handlingsplan för barn och unga.  
 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Click here to enter text. 
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 § 129 Dnr  
 
 

Rapport - barn och unga 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 

1. godkänna rapporten och lägga den till handlingarna 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  
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 § 130 Dnr KFN 2020/0098 

 
 

Svar på remiss - Klimatväxlingsprogram för 
Varbergs kommun 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

1. tillstyrka förslag till klimatväxlingsprogram för Varbergs kommun 
beaktat övervägandets utvecklingsförslag samt att yttrandet lämnas 
till kommunstyrelsen. 

 
Helen Alexborn (SD) deltar inte i beslutet. 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsutvecklingskontoret har tagit fram ett klimatväxlingsprogram för 
Varbergs kommun. Syftet är att få fler av kommunens anställda att välja 
resealternativ som ger minskade utsläpp från tjänsteresor i Varbergs 
kommun – ett viktigt bidrag till målsättning för en hållbar utveckling.  
 
Begreppet klimatväxling, dvs en omfördelning av medel, föreslås användas i 
fortsättningen. Det är medarbetares och förtroendevaldas resor som berörs, 
och tjänsteresor som utförs med flyg eller egen bil. Arbetsfordon, 
kommunens bilpool och verksamhetsbilar berörs inte.  
 
Förslaget har skickats på remiss till samtliga nämnder och bolag för 
yttrande.  
 

Beslutsunderlag 
1. Förslag till klimatväxlingsprogram för Varbergs kommun 

2. Utredning – Klimatväxlingsprogram för Varbergs kommun 

3. Remiss – Förslag till klimatväxlingsprogram 

 

Övervägande 
Varbergs kommun har riktlinjer som styr hur anställda i kommunens 

förvaltningar ska resa i tjänsten. Förslaget till program för klimatväxling 

innebär att ju mer en resa påverkar klimatet, ju dyrare ska den vara för 

verksamheten. Riktlinjerna ska bidra till ekonomiskt effektiva, säkra resor 

med minimal klimatpåverkan. Det klimatväxlingsprogram som föreslås är 

tänkt att fungera som ett verktyg för att ekonomiskt styra mot att 

riktlinjerna efterlevs. Bolagen omfattas inte i ett första skede då de inte 

omfattas i de nuvarande riktlinjerna. Hantering av detta ligger utanför 

nuvarande uppdrag  

men avsikten är att klimatväxlingsprogrammet utformas på ett sätt som 

möjliggör implementering även i bolagen på sikt. 

Tjänsteresor som föreslås omfattas av klimatväxlingsprogrammet 
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 Flygresor 

Påslag på 50 procent av kostnaden för flygbiljetten för flygresor 

under 500 km och 25 procent av kostnaden för flygresor över 500 

km. 

 Resor med egen bil i tjänsten 

Påslag på 50 procent av milkostnaden för resor i tjänsten. 

 

Den extra kostnad som läggs på resan, ska sättas in på ett 

klimatväxlingskonto. Exakt hur dessa pengar ska fördelas är inte tydligt, 

endast att de ska kunna sökas via en e-tjänst. Denna ska styras av 

kommunstyrelsens förvaltning.  

 

Utvecklingsförslag 

 Viss otydlighet finns ännu kring hur de medel som avsätts ska sökas 

och fördelas, något som behöver hanteras. 

 Det är av stor vikt att inte administrationen blir för betungande och 

att ansökningsförfarandet är enkelt.  

 
Bedömningen är i allt övrigt att det föreslagna klimatväxlingsprogrammet 

ligger väl i linje med kommunens mål.   

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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 § 131 Dnr KFN 2020/0111 

 
 

Konstprogram - Mindre konstnärlig gestaltning 
Kungsäter 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 

1. godkänna att medel från det årliga anslaget på 1 miljon kronor samt 
150 000 kronor överskott från 2020 års budget gällande Mindre 
konstnärlig gestaltning används till tre mindre konstnärliga 
gestaltningar i Rhododendronparken, Kungsäter. 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 

Till budgetår 2017 beslutade kommunfullmäktige att tilldela kultur- och 

fritidsnämnden en ramökning på 1 miljon kronor varje år framöver för att 

utföra mindre konstnärliga gestaltningar inom Varbergs kommun. Det 

särskilt riktade beloppet ska användas huvudsakligen på byggnader eller 

offentliga miljöer i orter utanför centralorten för konstnärlig gestaltning.  

 

Bakgrund till mindre konstnärlig gestaltning 2021 
Kommunen har tagit fram en fördjupad översiktsplan för att se hur 
Kungsäter kan utvecklas på lång sikt. Den fördjupade översiktsplanen ska 
skapa förutsättningar för Kungsäter att utvecklas och stärkas som 
serviceort, möjliggöra en god livsmiljö och företagsmiljö såväl som att 
värna, tillgängliggöra och utveckla natur- och rekreationsområden. 
Översiktsplanen visar på behovet att stärka social och ekologisk hållbarhet 
bland annat genom att utveckla Kungsäters centrum; skapa fler 
mötesplatser samt natur- och rekreationsområden. Särskilt utpekat är 
grönområdet i anslutning till Rhododendronparken. Inom området och i 
dess närhet finns minnesmärken, grillplats, kyrkoruin och utsiktsplatser. 
Parken är öppen för allmänheten och besöks ofta av den närliggande 
skolan.  

 

Det konstnärliga gestaltningsuppdraget 

Det konstnärliga gestaltningsuppdraget är en del av Varbergs kommuns 
satsning på Konst på landsbygden, inom ramen för Mindre konstnärlig 
gestaltning. Med tre platsspecifika konstgestaltningar ska en mindre 
skulpturpark utformas i centrala Kungsäter, integrerad med ortens 
Rhododendronpark. Genom konstnärliga gestaltningar förväntas platsens 
identitet, kvalitet samt ekologiska- och sociala hållbarhet ytterligare 
stärkas.  
 
Tre konstnärer ska upphandlas för totalt tre mindre konstnärliga 
gestaltningar. Konstnärernas uppdrag är att utforma varsin permanent 
konstnärlig gestaltning som utgår från platsen. Materialen ska vara hållbara 
och beständiga, med hänsyn tagna till miljöaspekter. Med fördel kan 
återbruk eller restmaterial användas. I Kungsäter finns flera 



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-22 14 
   

 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

tillverkningsindustrier och research kan göras huruvida ett samarbete kan 
inledas.  

 
Tidsplan 
2020 
26 okt- 23 nov – Utlysning av skissuppdragen. 
10 Dec– Beslut om skissuppdrag av konstråd och jury.  
 
2021 
Jan- Skissuppstart. 
Jan-mars – Skissarbete. 
Mars - Skissinlämning. 
April - Tilldelningsbeslut i kultur- och fritidsnämnden. 
Maj-sept - Konstnärligt gestaltningsarbete.  
Okt -  Slutbesiktning. 
 
Tidsplanen är preliminär. 
 
 

Beslutsunderlag 
1. Riktlinjer för mindre konstnärlig gestaltning KFN 2019/0001 

2. Konstprogram Konst på landsbygd 2021 

 

Jämställdhetsbedömning  

Den sakkunniga juryn och konstrådet ska ta i beaktande en spridning i 
teknik, material och kön vid urval av konstnärer till gestaltningsuppdragen. 
Sedan 1939 har 36 män och 19 kvinnor tilldelats gestaltningsuppdrag i 

Varbergs kommun. Från år 2018 har gestaltningsuppdragen gått till 4 män 

och 4 kvinnor.  
 

 

Övervägande 

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att inom ramen för Mindre 

konstnärlig gestaltning under 2021 fördela medlen till tre mindre 

konstnärliga gestaltningar i Kungsäter.  
 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  
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 § 132 Dnr KFN 2020/0121 
 
 

Varbergs konstklubb - donation, konstverk av 
Yoshio Nakajima 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 

1. godkänna mottagande av donation från Varbergs konstklubb 

 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 

I samband med Yoshio Nakajimas vernissage i Folkets Hus, Varberg den 25 
maj 2019 utförde Nakajima en konstperformance inför publik och skapade 
tavlan som består av akrylfärg på uppspänd bomullsduk. Varbergs 
konstklubb stod för kostnaderna, och Nakajima donerade tavlan då till dem 
och till Varberg. Hans önskan var att Varbergs konstklubb ska försöka hitta 
en verksamhet i Varbergs kommun där målningen kan ge glädje och 
inspiration. Varbergs konstklubb vill därför donera tavlan till Varbergs 
kommun.  
 
Konstnären är en svensk-japansk konstnär, född 1940 i Kawamoto Japan 
men bosatt i Sverige sedan 1966. Nakajima har gått på Valand, Göteborg 
och har ställt ut i hela världen; Tokyo, Seoul, Munchen, Stockholm, 
Köpenhamn med flera platser. Han är inspirerad av dadism och Vincent 
van Gogh och hans arbetssätt kan liknas vid Jackson Pollock; performance 
inför publik där skapandet är en del av konstverket. Nakajima arbetar ofta 
med måleri men även kalligrafi, keramik och grafik. Han och hans familj 
driver Raus Stenkärlsfabrik och Konstcenter utanför Helsingborg där en 
permanent utställning med hans konst finns. 
 
Verket är stort (245 x 120 cm) och därmed inte så lättplacerat, men då vi nu 
har en plats i åtanke för tavlan (Inkluderingscentrum) där verksamheten 
också har uttryckt sin önskan om att få detta verk placerat i sin korridor 
finns goda möjligheter att det kommer att uppskattas och gå i linje med 
konstnärens önskan.   
 
 

Beslutsunderlag 
1. Riktlinjer för donation inom kultur- och fritidsområdet 

2. Gåvobrev från Varbergs konstklubb 

3. Bild på konstverket 

 

Övervägande 
Konstnären är en etablerad konstnär och verket kompletterar Varbergs 

kommuns konstsamling utifrån flera aspekter; uttryck, storlek på verk och 

konstnärens bakgrund. Få verk finns till exempel idag i samlingen som är 

av svensk-japanska konstnärer. I placeringsärenden efterfrågas ofta 
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färgglada verk, vilket är en utmaning då många av verken har en dovare 

färgskala. Plats för verket finns i dagsläget på inkluderingscentrum vilket 

gör att det inte behöver stå i förrådet. Platsen är inte permanent, 

kulturenheten kan placera om verket till annan plats i framtiden. 

 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Click here to enter text. 
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 § 133 Dnr KFN 2020/0072 

 
 

Helhetsgrepp om kulturmiljöfrågor 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar ge kultur- och fritidsförvaltningen i 
uppdrag att undersöka  
 

1. hur skötseln av Varbergs kommuns kulturmiljöer skulle kunna 
organiseras. 

2. hur bevakning och utveckling av frågor inom 
kulturmiljöområdet bör organiseras inom kultur- och 
fritidsförvaltningen och, i förlängningen, i hela 
kommunkoncernen. 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 

Inom Varbergs kommun finns ett 80-tal kulturmiljöer som sköts om, och 
kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för ett 30-tal, till exempel Bexells 
talande stenar, Carl Larssons trädgård och diverse bronsåldersgravar. 
Resterande kulturmiljöer sköts av Länsstyrelsen eller olika 
hembygdsföreningar. När det gäller skötsel av kulturmiljöer ligger ett stort 
utrymme och ansvar på Sveriges kommuner, detta regleras bland annat 
inom PBL och miljöbalken. 
 
Kulturmiljöer hanteras ofta i perspektiven bevara, tillgängliggöra och 
utveckla. I perspektivet bevara ska hållbarhet beaktas, med det menas att 
hänsyn ska tas även till framtida generationers rätt till sitt kulturarv. 
Underlåtelse av underhåll är inte ett skäl att låta kulturmiljöer försvinna ur 
historien utan aktiva val kring avveckling eller bevarande krävs. Att 
tillgängliggöra innebär att hantera kulturmiljöerna på ett sätt som gör dem 
möjliga för många att uppleva och förstå. Genom att även satsa och tänka 
nytt, kan kommunen nyttja kulturmiljöerna som resurs inom utveckling av 
destination och turism, friluftsliv, folkhälsa med mera.    
 
Tidigare sköttes underhållet av kulturmiljöerna av den så kallade ”Boris-
gruppen”, ett samarbete med Arbetsmiljöcentrum, som också hade hand 
om Hallandsleden, men den är inte längre i funktion.  
 
I det större perspektivet finns också kulturmiljöns roll i andra processer i 
Varbergs kommun. Det står klart att det finns ett behov i 
kommunorganisationen av spetskompetens för att bearbeta ärenden och 
frågor som gäller kulturmiljö, inom exempelvis samhällsbyggnadsfrågor. 
Det är dock inte lika klart hur behovet ska fyllas. Kulturmiljö Halland pekas 
ofta ut som den resurs som ska finas att tillgå när kompetens behövs, men 
det är otydligt hur de ska relatera till Varbergs kommun, förutom som 
remissinstans och leverantör av olika utredningar.  
 
 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens beslutsförslag 25 september 2020 
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Övervägande 

Förvaltningens bedömning är att en närmare översyn behöver göras både 
på hur skötseln av kulturmiljöer bäst ska organiseras, och även ge vår 
förvaltnings syn på hur hela kommunen ska samarbeta kring kulturmiljöer. 
Det är särskilt önskvärt med tanke på den snabba utvecklingstakten på 
förtätning och bostadsbyggande, både i centralorten och på vissa av 
serviceorterna. Risken är annars att oskattbara kulturvärden i längden går 
förlorade eftersom ansvaret på området är otydligt fördelat. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Click here to enter text. 
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 § 134 Dnr KFN 2020/0066 

 
 

Granskningsyttrande över förslag till detaljplan 
för Lahall 2:13, 2:2 och 1:18 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 

1. tillstyrka förslaget till detaljplan för Lahall 2:13, 2:2 och 1:18 med 

fortsatt rekommendation om att utföra en konsekvensutredning 

som visar på hur detaljplanen påverkar Väröhalvöns 

kulturmiljölandskap som helhet. 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 

Planområdet omfattar cirka 14 hektar och omfattar del av Värö bruks 
industriområde. Syftet med detaljplanen är utveckla befintligt 
industriområde med möjlighet att etablera ny byggnad för verksamhetens 
expansion. Detaljplanen syftar till att infoga byggnaden väl mellan 
jordbrukslandskapet och industrilandskapet och att möjliggöra en ny 
tillfartsväg och gång- och cykelväg nordväst om ny byggnad.  
 
Fabriken föreslås uppta cirka 23 800 kvadratmeter och vara upp till 15 
meter hög. Den nya fabriken kommer primärt bestå av en maskinhall och 
en logistikhall. Byggnaden förbereds för att möjliggöra framtida utbyggnad 
då fabriksutbyggnaden är planerad i två etapper. 
 
Inom planområdet ligger delar av gården Båtsmans med mangårdsbyggnad 
och tillhörande lador och uthus. Gården omges av ett kulturlandskap med 
öppna åker- och hagmarker indelade av stenmurar. Stenmurarna och de 
mindre åkrarna i området visar på det småskaliga jordbruket som bedrivits 
i området och som kan ses vid de äldre torpställena. Runt Båtsmans är 
markerna fortfarande öppna då boende har låtit slå markerna. 
Gårdsbebyggelsen inventerades 2009 av Kulturmiljö Halland och 
klassificerades med klassen C (A är högst) och har ett byggnadshistoriskt 
och miljöskapande värde.  
 
Ett genomförande av planförslaget innebär att mark som idag utgör 
jordbruksmark och kulturlandskap med öppna åker- och hagmarker och 
som ingår i gårdsmiljön kring Båtsmans tas i anspråk för industriändamål. 
Det medför att delar av gårdsmiljön kommer att rivas. Främst gäller det 
mangårdsbyggnaden samt delar av stenmurar. Detta innebär en negativ 
påverkan på det specifika objektet och på kulturmiljön i området. 
 
En kulturhistorisk utredning som genomförts visar att det väster om 
planområdet finns en registrerad lämning i form av en boplats. Denna är 
delvis undersökt och länsstyrelsen anger att inget hinder för exploatering 
föreligger ur arkeologisk synpunkt. 
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Beslutsunderlag 
1. Plan- och genomförandebeskrivning: Detaljplan för Lahall 2:13, 2:2 

och 1:18. Samrådshandling, 2020-03-26, reviderad 2020-08-27, 

Varbergs kommun (www.varberg.se/aktuellaplaner) 

2. Kulturhistorisk utredning inför planerad utbyggnad av Värö bruk, 

Värö socken i Varbergs kommun, Hallands län. Sweco rapport, 

uppdragsnummer 13009274. Fredrik Engman 2019-09-23. 

3. Samrådsredogörelse: Detaljplan för Lahall 2:13, 2:2 och 1:18. 2020-

06-05, Varbergs kommun 

 

 

Övervägande 

I samrådsredogörelsen framkommer att länsstyrelsen och Kulturmiljö 
Halland, i likhet med kultur- och fritidsnämnden, anser att det är 
problematiskt att delar av den (i den halländska bebyggelseinventeringen) 
c-klassade gårdsmiljön kring Båtsmans kommer att rivas. Man betonar att 
det endast är ett fåtal av länets bebyggelser som överhuvudtaget 
uppmärksammas i inventeringen, vilket betyder att även byggnader som c-
klassats är byggnader av kulturhistoriskt värde. Kulturmiljö Halland 
instämmer även i kravet på att det vid en rivning bör göras en utredning av 
konsekvenserna för Väröhalvöns kulturlandskap som helhet. 
 

I samrådsrundan tillstyrkte kultur- och fritidsnämnden förslaget till 

detaljplan under förutsättning att en konsekvensutredning som visar hur 

detaljplanen påverkar Väröhalvöns kulturmiljölandskap som helhet skulle 

göras. Då detta inte föranlett någon åtgärd från stadsbyggnadskontoret bör 

förslaget till detaljplan avstyrkas. 

 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Stadsbyggnadskontoret 
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 § 135 Dnr KFN 2019/0160 

 
 

Återrapport Caféverksamheten Komedianten 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 

1. ge förvaltningen ett fortsatt uppdrag att driva Café Komedianten 

under 2020 med ett förväntat budgetunderskott på -1,0 mkr.  

2. i första hand ge förvaltningen uppdrag att utreda möjligheten lämna 

över verksamheten till annan förvaltning, starkt fokus på det sociala 

perspektivet. I andra hand ge förvaltningen uppdrag att driva Café 

Komedianten 2021 med starkt fokus på det sociala perspektivet. 

Därefter undersöka möjligheten att genomföra en extern 

upphandling.  

 

Boris Melvås (KD) reserverar sig skriftligt mot beslutet. 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Café Komedianten har under 2020 drivits av Kultur- och 

Fritidsförvaltningen. 

Förhoppningen var att i februari 2021 ha ny leverantör på plats efter 

upphandling under hösten. Nu ser dessvärre verkligheten helt annorlunda 

ut än när besluten fattades p.g.a. Covid-19 och restriktioner som i allra 

högsta grad påverkar en caféverksamhet. Underskottet för första halvåret 

2020 är av betydande storlek. Både kortsiktiga och långsiktiga beslut 

behöver fattas.  

 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteutlåtande – Komediantens café – det sociala perspektivet 

2. Budget normalår Komediantens café 

 

Övervägande 

Café Komedianten har sedan starten drivits av extern hyresgäst. Under en 

kort period beskrev två entreprenörer att förutsättningarna för att driva 

caféverksamhet på Kulturhuset Komedianten var otillfredsställande. När 

dåvarande hyresgäst sa upp avtalet 2019 stod förvaltningen inför ett 

dilemma. Bedömningen var att stängning under en längre period inte var 

att rekommendera då mötesplatser är en självklar prioritering i 

samhällsutvecklingen. Att kunna träffas och fika i samband med 

kulturarrangemang, tidningsläsning eller boklån var också en förutsättning 

vid tillskapandet av kulturhuset. Förvaltningen bedömde därför att det är 

av största vikt att ha ett fungerande café i kulturhuset. Slutligen beslutades 
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att Kultur- och Fritidsförvaltningen på egen hand skulle driva caféet under 

2020. Förhoppningen var att i februari 2021 ha ny leverantör på plats efter 

upphandling under hösten. Nu ser dessvärre verkligheten helt annorlunda 

ut än när besluten fattades p.g.a. Covid-19 och restriktioner som i allra 

högsta grad påverkar en caféverksamhet. Underskottet för första halvåret 

2020 är av betydande storlek. Analysen blir att det just nu är ännu svårare 

att få en extern aktör som vill och kan satsa.  

       

Sociala perspektivet. Se utförlig rapport i bilaga.  

Inom ramen för dagens caféverksamhet har idag 3-5 personer praktik. Det 

finns tre grupper att ta hänsyn till i samband med praktikanternas arbete i 

caféet: de anställda, praktikanterna och kunderna. Det gäller att varje 

anställd är medveten om det uppdrag hen har åtagit sig och kan lotsa en 

praktikant genom praktiken. Här gäller att vara lyhörd för vilka unika 

behov varje praktikant har. Det sociala perspektivet ska synas och märkas 

för kunderna och samtidigt ska leveransen var professionell. Men centralt 

är dock det etiska symbolvärdet i att ha praktikanter i en verksamhet. Att 

som kommun föregå som gott exempel och lyfta människor att bli en viktig 

kugge i en arbetsgrupp, delaktiga i samhället och få möjlighet att på 

någorlunda lika villkor kunna bidra, det ger en tydlig signal om människors 

lika värde.   

 

Bedömningen är även fortsatt att stängning under en längre period inte är 

att rekommendera då mötesplatser är en självklar prioritering i 

samhällsutvecklingen. Och ett café betyder mycket för besökarna och 

verksamheterna i kulturhuset.  

 

Kultur- och Fritidsförvaltningen föreslår att kommunen i första hand ska 

utreda möjligheten att lämna över verksamheten till annan förvaltning, 

starkt fokus på det sociala perspektivet. Samtal har inletts med 

Serviceförvaltningen samt Utbildning- och Arbetsmarknadsförvaltningen.  

Och i andra hand fortsätta driva caféet under det närmaste året inom 

Kultur- och Fritidsförvaltningen. Caféet ska ha ett tydligt fokus på det 

sociala arbetet. Dels genom de praktikanter som finns i verksamheten samt 

genom ett socialt engagemang för gäster som ska genomsyra arbetet. Utfall 

förväntas bli, under ett normalår, -500 000kr. 

 Föreslagna öppettider är vardagar 8-16, lördagar 9-16 samt även öppet vid 

evenemangsbokningar.        

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

 

 
 
 

 
 
 



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-22 23 
   

 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

Bilaga. 
 

Reservation från Boris Melvås (KD) i ärende 
”Återrapport Caféverksamheten Komedianten” 

(KFN 2019/0160) 
 

Med anledning av att prioriteringen av vilka arbetsmarknadsåtgärder som 
bör vidtas inte bör beslutas av Kultur- och fritidsförvaltningen samt att 
kostnaderna för ett fungerande café under rådande förhållanden bör 
minimeras anser jag att beslutspunkten 2 borde ha haft följande lydelse: 
”Ge förvaltningen i förnyat uppdrag att utreda olika alternativ för hur det 
ackumulerande underskottet så snart som möjligt kan begränsas genom att 
dra ner på verksamhetens omfattning, lämna över verksamheten till annan 
förvaltning, genomföra en extern upphandling eller vidta annan åtgärd.” 
 
 
/Boris Melvås  
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 § 136 Dnr KFN 2020/0108 

 
 

Ansökan om investeringsbidrag (Boverket) - 
Himle bygdegårdsförening 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige bevilja 
 

1. Himle Bygdegårdsförening 345 000 kronor, inklusive moms, för 

fasadbyte samt byte av fönster och dörrar, under förutsättning att 

Boverket beviljar 575 000 kronor och att föreningen kan lösa 

resterande finansiering (230 000 kr) med egna medel. 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 

Himle Bygdegårdsförening ansöker om bidrag hos Boverket för fasadbyte 
samt byte av fönster och dörrar till en total kostnad om 1 150 000 kronor. 
Under åren har löpande underhåll skett både inom- och utomhus, dock är 
fasaden nu i så dåligt skick att en totalrenovering krävs. 
 

Beslutsunderlag 

Inkommen ansökan från Himle Bygdegårdsförening 
 

Övervägande 

Vid större investeringar i form av ombyggnad, restaurering och nybyggnad 
ger staten genom Boverket bidrag. Staten står för 50 % av kostnaden, 
kommunen för 30 % och föreningen för återstående 20 %. Föreningen bör 
sträva efter att själv i möjligaste mån finansiera de 20 % av kostnaderna 
genom ideellt arbete och prioritering av egna befintliga medel. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 137 Dnr KFN 2020/0109 

 
 

Ansökan om investeringsbidrag (Boverket) - 
Föreningen brygghuset 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige bevilja 
 

2. föreningen Brygghuset 583 170 kronor, inklusive moms, för 

ombyggnad av ventilation och för diverse 

förbättringar/ombyggnader i lokalen under förutsättning att 

Boverket beviljar 971 950 kronor 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 

Föreningen Brygghuset ansöker om bidrag hos Boverket för ombyggnad av 
ventilation för att få en energieffektivare byggnad med bättre 
inomhusklimat, en mer tillgänglig entré samt ett modernare och mer 
lättstädat kök till en total kostnad om 1 943 900 kronor. 
 
 

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 % av kostnaden, 
kommunen för 30 % och föreningen för återstående 20 %. Föreningen bör 
sträva efter att själv i möjligaste mån finansiera de 20 % av kostnaderna 
genom ideellt arbete och prioritering av egna befintliga medel. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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§ 138 Dnr KFN 2020/0082 
 
 

Sammanträdestider kultur- och fritidsnämnden 
2021 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 

1. fastställa 2 mars som datum för februari månads 

nämndsammanträde med tid 08.00-12.00 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden har att besluta om sammanträdestider för 2021 
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 § 139 Dnr KFN 2020/0125 
 
 

Svar på remiss - namn på ny gata, förlängning 
av Baggens gränd 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 

1. tillstyrka stadsbyggnadskontorets förslag till namn på ny gata 

mellan Norra vägen och Lilla Drottninggatan – Baggens gränd 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 

I en upprättade detaljplanen för kvarteret Malmen och Charleshill kommer 
den nya järnvägsstationen medföra mer rörelse och ett ökat behov av 
framkomlighet för gående, cyklister och bilar i närområdet. För att möta de 
förändrade trafikflödena föreslås en ny gata med separerad gång- och 
cykelbana. Troligtvis kommer också Baggens gränd i planområdets 
nordvästra del stängas av mot Västra Vallgatan framför den nya stationen. 
Med anledning av detta kommer en ny gata att anläggas i förlängningen av 
Baggens gränd mellan Norra vägen och Lilla Drottninggatan. 
Stadsbyggnadskontorets förslag är att Baggens gränd förlängs utmed den 
nya gatan.  
 

Beslutsunderlag 

 Remiss – Begäran om yttrande 

 

Övervägande 
Kultur- och fritidsförvaltningen har inget att erinra mot 

stadsbyggnadskontorets förslag till namn på ny gata mellan Norra vägen 

och Lilla Drottninggatan. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Stadsbyggnadskontoret 
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 § 140 Dnr  
 
 

Förvaltningen informerar 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 

1. godkänna informationen och lägga den till handlingarna 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Avdelningschef Mari Hagborg Lorentzon informerar: 
 

1. Om vilka aktiviteter som är aktuella inom Aktiv fritid. 
2. Att det försiggår en dialog med frivilliga gällande eventuellt 

öppnande av mötespunkterna. 
3. Att ungdomsgården Rosenfredskolan öppnar upp i nya lokaler. 
4. Att idrottsanläggningarna är i full gång men att idrottsföreningarna 

tar ett stort ansvar. 
5. Att badpersonalen har lämnat besked gällande eventuell övergång 

till Medley AB. 
 
Avdelningschef Mariella Sivertstrand informerar: 
 

1. Att förskole- och grundskoleförvaltningen tar över ansvaret för 
skolbibliotekarierna från januari 2021. 

2. Att den inköpta bokbussen förhoppningsvis är hos förvaltningen till 
våren 2021. 

3. Att utställningen Gallrade verk är i sin slutfas och har varit populär. 
4. Att kulturarrangemangen rullar på och är fullsatta under de 

förutsättningar som råder. 
5. Att nämndens satsning ”Ställ om” har uppmärksammats på SKR’s 

kulturkonferens. 
6. Att utställningen ”Varberg växer” är klar vecka 44. 
7. Att Centralens verksamhet, som håller till i Rosenfredskolan ska 

renodla sin verksamhet och byta namn till ”Idécentralen”. 
8. Att en dramakurs på Mariedal-grundsärskola har startat. 
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 § 141 Dnr  
 
 

Rapporter 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 

1. godkänna redovisningen 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

1. KF § 116/2020 - Svar på motion om att bevara B-hallen på kvarteret 
Renen för framtiden 

2. KF § 117/2020 - Svar på motion om att motverka digitalt utanförskap 
3. KS § 166/2020 - Riktlinjer för lokalförsörjning i Varbergs kommun 
4. KS § 171/2020 - Redovisning av nämndernas arbete med program för 

uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare 
2019 

5. KS § 173/2020 - Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2021 
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 § 142 Dnr  
 
 

Delegeringsärenden 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 

1. godkänna redovisningen 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

1. Ansökan om stimulansbidrag för insatser kring en hållbar utveckling 
- Varbergs basket beviljas ett bidrag på 46.000 kr för coachträffar och 
föreläsningar. 

2. Ansökan om stimulansbidrag för insatser kring en hållbar utveckling 
- Varbergs golfklubb nekas bidrag. 

3. Ansökan om stimulansbidrag för insatser kring en hållbar utveckling 
- Varbergs discgolf beviljas ett bidrag på 32.000 kr för anpassning av 
befintlig bana. 
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 § 143 Dnr  
 
 

Övrigt ärende - Bidragsutredning 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 

1. Godkänna informationen och lägga den till handlingarna 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Ordförande Lena Språng (C) informerar att förvaltningen kommer att bjuda 
in politikerna för dialog med anledning av översynen av de kommunala 
bidragsbestämmelserna. Mötet är tänkt att hållas 10 november. 
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 § 144 Dnr  
 
 

Övrigt ärende – Julavslutning 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 

1. Godkänna informationen och lägga den till handlingarna 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Ordförande Lena Språng (C) informerar att hon har för avsikt att bjuda in 
nämnden till julavslutning på hemlig ort i samband med december månads 
sammanträde. 
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