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Christofer Bergenblock (C), ordf.
Sven Andersson (M)
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Jari Kajanne, ungdomschef
Niklas Lundin, ungdomsutvecklare
Lorenza Palmarini, bibliotekschef filialer
Angelica Sahlgren-Söder, ungdomsutvecklare
Mia Svedjeblad, lokalstrateg
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Linda Berggren (S)
Roland Ryberg (S)
Marcos Monge Lopez (S)
Robin Svensson (S)
Marie Petzäll (SD)

Katarina Lind, serviceförvaltning
Anna-Karin Kvarnemar, samhällsutvecklingskontoret
Katrine Petersson, praktikant
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Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

21 juni 2017

Datum då anslaget sätts upp

7 juli 2017

Datum då anslaget tas ned

28 juli 2017

Förvaringsplats för
protokollet

Kultur- och fritidsförvaltning

Underskrift

Jolanta Mittag
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Kfn § 59

Förvaltningen informerar
1. Förvaltningens verksamhetsstrateg Ulrika Hernant presenterar årshjul,
kvalitet och uppföljning.
2. Förvaltningschef Christina Josefsson rapporterar om:
- anslag från Länsstyrelsen till Cykelverkstaden och Språkkafé
- personalärenden
- förstudie för sim- och badanläggning, evakueringsplan
- presskonferens om nya möbler till Kallbadhuset
- budgetarbete – lägesrapport
- skateparkärende
3. Kulturchef Ingemar Arnesson rapporterar om:
- förändringar i utbudet av parkmusikprogrammet
- Sommarakademin 4–19 augusti
- personalärenden
4. Ungdomschef Jari Kajanne rapporterar om:
- intryck från Rosenfredsfestivalen och World Refugee Day
- kulturskolan har från Statens kulturråd beviljats anslag på 750 tkr för
att utveckla nästa års verksamhet
- Ung i Varberg-tidning är ute
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2017/0020

Månadsrapport maj
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. lägga rapporten för maj månad till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens driftbudget uppgår till 142 456 tkr efter maj
månad och därmed har ingen förändring av budgeten skett under månaden.
Nämndens preliminära driftutfall efter maj månad uppgår till 63 734 tkr
vilket innebär att 45 % av budgeten är förbrukad. Det är tre procentenheter
över den generella riktpunkten som uppgår till 42 % och en procentenhet
över föregående års förbrukning som låg på 44 %. Anledning till avvikelsen
från den generella riktpunkten är främst att stora bidragsutbetalningar
genomförs i början av året samt att stora delar av intäkterna kommer under
senare delen av 2017.
Av den totala investeringsbudgeten på 3 750 tkr beräknas inga avvikelser
inträffa. Hittills har 660 tkr upparbetats.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2017-06-07, § 70.
Förvaltningens beslutsförslag daterat den 30 maj 2017.
Månadsrapport maj 2017

Övervägande
Förvaltningen bedömer att inga anmärkningsvärda avvikelser kommer att
inträffa utifrån lagd budget inklusive ianspråktagna medel ur
resultatreserven. Samma bedömning görs för investeringsbudgeten.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2012/0216

Utvärdering av biblioteksplan för Varbergs
kommun
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. godkänna förvaltningens uppföljning och implementering av
biblioteksplanen
2. ny uppföljning skall ske på nämndens sammanträde i juni 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Biblioteksplanen antogs av kultur- och fritidsnämnden 2014-05-21. Den ska
årligen utvärderas och rapporteras till nämnden. Årets utvärdering är gjord
utifrån de fem strategiområden som planen innehåller. De utmaningar som
biblioteket har i år och inför kommande år är bland annat:
•
•
•
•
•

Skolbiblioteken
Varberg bör satsa på Språkstart
Meröppet
Inkluderingsarbetet
Lokalbiblioteken och ny bokbuss

Bibliotekets ledning har skrivit och all personal har tagit del av
arbetsmaterialet i samband med inbjudan till medarbetarsamtal. Detta i syfte
att all personal ska känna till biblioteksplanen och se sitt eget arbete som en
bidragande del till måluppfyllelsen.

Beslutsunderlag
Arbetsutskott 2017-06-07, § 71.
Förvaltningens beslutsförslag daterat den 22 maj 2017.
Kultur- och fritidsnämnden protokoll 2016-05-25, § 59.
Biblioteksplan.

Övervägande
Utvärdering och uppföljningen av biblioteksplanen 2016–2017 har
genomförts och bifogas. Sammanfattning:
• Handlingsplan för skolbiblioteken är klar och en översyn av
organisationen ska göras under hösten 2017. Skolbibliotekariernas
arbetssituation är en viktig arbetsmiljöfråga.
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•

Kultur- och fritidsförvaltningen bör driva frågan om Språkstart i
samarbete med Region Halland. Språkstart är ett
nämndövergripande arbete och berör också Barn- och
utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen.
• Meröppet kommer att starta på Campus och ytterligare ett
lokalbibliotek (Rolfstorp).
• Utveckling av språkkafé och Språkvän, fortsatt inkluderingsarbete
inom hela Kulturavdelningen.
• Lokalbiblioteken stärks genom utökad programverksamhet som en
del av avdelningens inkluderingsarbete.
• Behov av ny bokbuss kvarstår.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2016/0085

Hyra för reklamplatser
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. ge förvaltningen i uppdrag att vid översynen av nämndens taxor för hyror
och avgifter inför 2018 ta bort avgift för reklamplatser, samt att
kompensera intäktsbortfallet genom höjning av hyrorna för
idrottsanläggningar i kapitel 1–6 i taxereglementet
2. ge förvaltningen i uppdrag att inför nämndens sammanträde i november
ta fram riktlinjer för hur reklamplatser får nyttjas i nämndens
anläggningar.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden tar ut en avgift för reklamplatser på
kommunala idrottsanläggningar där föreningar har sin huvudsakliga
verksamhet. Den årliga intäkten för reklamplatser är cirka 180 000 kr
exklusive moms vilket utgör cirka 5 % av fritidsavdelningens totala intäkter.
Det har ansetts rimligt att föreningar som nyttjar kommunala
idrottsanläggningarna till reklam även betalar en avgift då det innebär ett
tydligt mervärde för den särskilda föreningen. Intäkterna för reklamplatser
kommer föreningslivet tillgodo om än omfördelat genom driften av
anläggningarna och stödet till föreningarna.
Idrottsrådet och enskilda föreningar har under åren fört fram kritik mot
avgifterna för reklamplatser. I huvudsak handlar kritiken om att avgiften
missgynnar föreningslivet genom att pengar som näringslivet skänker till
föreningar delvis går till kommunen. Vidare lägger kommunen på moms för
reklamplatserna som sedan inte är avdragsgill för föreningarna.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet, 2017-06-07, § 72.
Förvaltningens beslutsförslag daterat den 2 juni 2017.
Utredning - Avgifter gällande reklamplats på idrottsanläggningar, daterad
2017-06-01.

Övervägande
Förvaltningen har utrett tre olika alternativ kring framtida hantering av
reklamavgifter.
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Avskaffande av avgift för reklamplats på kommunala
idrottsanläggningar
Förslaget innebär att avgifterna avskaffas och intäktsbortfallet
kompenseras genom höjda avgifter för hyra av planer och anläggningar.
Avskaffandet av avgift för reklamplats går i linje med idrottsrådets och
berörda föreningars önskemål i syfte att gynna samarbetet mellan
föreningar och näringslivet. Avskaffande av avgifter skulle även följa
grannkommunernas sätt att hantera frågan.
Bibehållande av avgift för reklamplats på kommunala
idrottsanläggningar
Förslaget innebär att bibehålla avgiften då det kan anses rimligt att
föreningar som nyttjar kommunala idrottsanläggningar till reklam även
betalar en avgift då det innebär ett tydligt mervärde i form av ökade
möjligheter för sponsorintäkter.
Bibehållande av avgifter för reklamplatser med möjlighet för alla
föreningar att tillgå attraktiva reklamplatser
Förslaget innebär att kommunen även fortsättningsvis tar ut en avgift för
reklamplatser på kommunala idrottsanläggningar med skillnaden att alla
föreningar får samma möjligheter att sätta upp reklamskyltar på attraktiva
anläggningar. Det skulle betyda att föreningar som inte har sin
huvudsakliga verksamhet på vald anläggning ges möjlighet att erbjuda sina
sponsorer reklamyta.

Jämställdhetsbedömning
Arbetet med att öka jämställdheten är en prioriterad fråga för nämndens
arbete gentemot föreningar. De föreningar som berörs av avgifter för
reklamskyltar har sin verksamhet helt eller delvis i de av kommunen ägda
anläggningarna. De föreningar som i dagsläget betalar för
reklamskyltplatser har ett ojämställt medlemsantal och aktivitetstillfällen
där flickor/kvinnor utgör 31 % och pojkar/män står för 69 %. I nämndens
årliga jämställdhetsbokslut redovisas för de bidrag föreningar får av
kommunala skattemedel. För år 2016 gick 62 % av dessa medel till pojkars
och mäns idrottande, vilket betyder att kommunen betalade 4 376 273 kr
mer för pojkars idrottande än flickors. Ur det perspektivet skulle ett
borttagande av avgifter ytterligare gynna pojkars idrottande och de
föreningar som har förmånen att nyttja kommunens lokaler genom ökade
möjligheter att till sponsorintäkter.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2012/0141

Avsteg från beslutat investeringsprojekt ASES i
ny bad- och simanläggning i Varberg
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att:
1. göra avsteg från beslutad förstudie och budget för ny bad- och
simanläggning i Varberg genom att ersätta energisystemet ASES (Active
Solar Energy System) med fjärrvärme som primärt energislag för
uppvärmning av anläggningen,
2. översända beslutet till kommunfullmäktige för kännedom.
Noteras att beslutet innebär en minskad investeringskostnad för projektet
samt en något högre driftskostnad.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Efter att fullmäktige den 15 november 2016 beslutade om investeringsram
för ny bad- och simanläggning i Varberg så ingick i uppdraget och ramen att
projektera för ASES-systemet vilket skulle möjliggöra marklagring av
solenergi. Investeringsram för den specifika energieffektiviseringen uppgick
till 10,7 mnkr. Fastighetsavdelningen och samhällsutvecklingskontoret har
efter investeringsbeslut haft en vidare dialog med leverantören till ASESsystemet och mer noggrant analyserat de olika energialternativen.
Resultatet av det arbetet visar på en alltför liten skillnad i driftskostnader.
Att välja ett system som är så pass nytt på marknaden och där liten
erfarenhet och få referensobjekt finns för utvärdering ses som alltför
riskfyllt. Det visade sig dessutom att den ytan som tidigare diskuterats för
energilagring, det vill säga i bottenplattan på ny byggnad, inte räcker utan
det kommer att krävas mer yta på parkeringsområdet för marklagring.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet, 2017-07-07, § 74.
Förvaltningens beslutsförslag, daterat den 16 maj 2017.
Utredning och utlåtande från serviceförvaltningen fastighetsavdelning
daterat 2017-01-19.

Övervägande
Efter redovisat fördjupat utredningsarbete och analys så är klokaste
alternativet att projektera för fjärrvärme till den nya anläggningen.
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Internhyran och mediakostnader blir lägre när kapitalkostnad och ränta för
investering uteblir. Fastighetsavdelningen bedömer även att
driftskostnaden över tid påverkas minimalt då fjärrvärmepriset är stabilare
än elpriset.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Samhällsutvecklingskontoret
Fastighetsavdelningen
serviceförvaltningen
Kommunfullmäktige
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Dnr KFN 2017/0088

Fördelning av nämndens budgetpost för mindre
konstnärlig gestaltning
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. fördela nämndens ram på 1 000 tkr för mindre konstnärlig gestaltning
enligt förvaltningens förslag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
I budget 2017 beslutade kommunfullmäktige om att utöka kultur- och
fritidsnämndens investeringsram med en miljon kronor i syfte att
möjliggöra mindre konstnärlig gestaltning med huvudsaklig inriktning på
Varbergs landsbygd.
Förvaltningen har övervägd två olika projekt;
Landsbygdskonst, vilket innebär muralmålningar på åtta olika platser i
kommunen inom ramen för projektet ArtMadeThis.
Kostnad: 900 tkr.
Konst Kattegattsleden 2017, vilket innebär tre olika konstnärliga
gestaltningar längs Kattegattsleden i Varbergs kommun som en del av Land
Art projekt.
Kostnad: 100 tkr.

Jämställdhetsanalys
I flertalet av tidigare utförda urbana konstprojekt inom genrer som street
art och graffitti, har det varit mycket vanligt med representation av manliga
konstnärskap då de manliga utövarna har varit mer frekventa och
uppmärksammade i denna konstart. Först nu, de senaste åren i Sverige, har
projekt utförts där valet av kvinnliga konstnärer har blivit gjorda, mest för
att kvinnliga konstgrupper själva har tagit initiativ till att utföra projekt
som en reaktion mot den mer manliga representationen. En av de mest
kända hittills är exempelvis Carolina Falkholt. Det som skiljer den nu valda
projektutföraren ArtMadeThis från andra projekt är att det här sker
uteslutande val av kvinnliga konstnärer. På så sätt lyfts kvinnliga
konstnärer fram och tillåts ta plats i det offentliga rummet som ofta tidigare
varit förbehållet manliga konstnärer.
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Inom LandArt projektet har det också tydligt markerats och skrivas in i
iurvalet för konstnärskap, att det ska finnas en jämbördig blandning av
kvinnliga och manliga konstnärer.

Beslutsunderlag
Förvaltningens beslutsförslag daterat den 8 juni 2017.
Arbetsutskottet 2017-06-07, § 75.
LandArts projektbeskrivning och underlag från ArtMadeThis.

Övervägande
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att inom ramen för mindre
konstnärlig gestaltning under 2017, anlita ArtMadeThis som projektansvar
för ett helhetskoncept av konst på åtta platser som bedöms vara
genomförbart under september/oktober i år. Likaså föreslås att kommunen
ansluter sig till LandArt-projektet där Kattegattsleden uppmärksammas
med konstnärlig gestaltning juli - augusti 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2017/0078

Detaljplan för del av Träslöv s:9 m.fl.,
Apelvikens strand, Varbergs kommun
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. tillstyrka förslag till detaljplan för del av Träslöv s:9 m.fl.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Planområdet - allmänt kallad Apelvikens strand - ligger cirka tre
kilometer söder om Varbergs centrum och täcker en yta på ungefär
250 000 m2. Det omfattar till största delen själva strandremsan och
intilliggande naturområden i form av bland annat sanddyner och
klippområden i norr och söder. Dynområdet i söder präglas av relativt
höga naturvärden med flera rödlistade djur- och växtarter.
I anslutning till Tångkörarvägen som löper längs planområdets östra
kant finns en del spridd bebyggelse kopplad till restaurang- och
kioskverksamheter. Den befintliga bebyggelsen utgörs också av tre
”servicebyggnader”. I mellersta delen finns även den stora, centrala
strandparkeringen.
Detaljplanens syftar till att ”möjliggöra en upprustning och utveckling
av Apelvikens strandområde och att säkerställa området för bad,
rekreation och friluftsliv”. Den ska också bland annat reglera
byggrätter och bereda plats för en gång- och cykelväg längs
Tångkörarvägens västra sida. Utökade byggrätter i olika omfattning
föreslås för den befintliga bebyggelsen och ny bebyggelse med
koppling till strandverksamheten tillåts på den centrala parkeringen
samt på ”surfparkeringen” väster om Tångkörarvägen. Under
rubriken Gestaltning sägs att de nya ”byggrätternas höjd och storlek
är anpassade till omgivande bebyggelse och landskapet”.
Norra delen av planområdet gränsar omedelbart till kulturmiljön
”Apelvikens stugby” (område 4f) i kommunens kulturhistoriska
kunskapsunderlag Stadens karaktärer – Kulturmiljöer i Varbergs
stad från 2012. Den centrala parkeringsytan ligger inom
områdesavgränsningen för kulturmiljön. Sommarstugebebyggelsen
har ganska enhetlig karaktär och präglas av övervägande enkla och
låga byggnader. Hittills gjorda renoveringar och tillbyggnader har
utförts så att den ursprungliga karaktären bevarats i hög grad. Utöver
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ett registrerat skeppsvrak i vattnet strax utanför den norra delen av
planområdet är inga andra fornlämningar kända.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2017-06-07, § 76.
Förvaltningens beslutsförslag daterat den 29 maj 2017.
Plan- och genomförandebeskrivning. Detaljplan för del av Träslöv s:9
och Getakärr s:21, s:24, 2:25, 5:32, 5:122, 5:129, 6:44 – Apelvikens
strand - 2016-02-04, rev 2017-04-27. Granskningshandling, Varbergs
kommun.

Övervägande
Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker förslaget till ny detaljplan för
Apelvikens strand. Det är dock synnerligen angeläget att ny
bebyggelse anpassas till det omgivande flacka kustlandskapets
karaktär (med långa siktlinjer) och den intilliggande låga och
kulturhistoriskt enhetliga sommarstugebebyggelsen inom framför allt
Apelvikens stugby i norr. Envåningsbebyggelse bör eftersträvas så
långt möjligt.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2017/0084

Remiss - detaljplan för Svärdfisken 33, 34 och
35
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. tillstyrka förslaget till detaljplan för Svärdfisken 33, 34 och 35, men
med beaktande av den avsevärt lägre och kulturhistoriskt värdefulla
bebyggelsemiljön i Norrdal.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Planområdet är knappt tre hektar stort och är centralt beläget i
Varberg, strax norr om nuvarande järnvägsstationen och omedelbart
öster om järnvägen. Befintlig bebyggelse inom området utgörs av
blandade verksamhetslokaler. Den nuvarande detaljplanen medger
endast bebyggelse för industriändamål. En planändring krävs därför
för att realisera den stadsutveckling som kommer till uttryck i
kommunens översiktsplan.
Översiktsplanen anger att det aktuella området norr om
järnvägsstationen kan bidra till att länka samman stadskärnan med
Västra centrum, inte minst i samband med kommande utbyggnad av
järnvägen. Närheten till stadskärnans utbud av service och
kommunikationer anges som särskilt viktiga förutsättningar
härvidlag.
Planprogrammet syftar till att pröva lämplighet och förutsättningar
för att ersätta den nuvarande bebyggelsen med bostäder (i norr) och
kommersiella lokaler (i söder). En framtida nybyggnation kan komma
att omfatta cirka 160 lägenheter och 4 600 m2 lokalyta.
Inom området finns två fastigheter som upptas i Kulturmiljö Hallands
byggnadsinventering från 2009, båda med den lägsta klassningen (C).
I söder ligger Vagabonds kontorsbyggnad, som uppfördes i början av
2000-talet. Den kommer i enlighet med programförslaget att vara
kvar vid en eventuell framtida exploatering av området. Den norra
byggnaden är en äldre industrifastighet från omkring år 1900, med
bland annat en välbevarad fasad mot gården. Ett bevarande av denna
byggnad är inte förenlig med programförslagets intentioner.
Ett stycke återfinns den blandade villabebyggelsen inom stadsdelen
Norrdal. Delar av denna utpekas i kommunens kulturhistoriska
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kunskapsunderlag Stadens karaktärer – Kulturmiljöer i Varbergs
stad som en sammanhållen bebyggelsemiljö från början av 1900talet. Inom detta område ryms även fornlämningsområdet Varberg
60:1 med lämningar efter den medeltida stadsbebyggelsen Getakärr
(det äldsta Varberg).

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2017-06-07, § 77.
Förvaltningens beslutsförslag daterat den 2 juni 2017.
Planprogram för del av kv. Svärdfisken. Bostäder och kontor inom
Svärdfisken 29 och 33 m. fl., Varbergs kommun. Program 2013-0605.

Övervägande
Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker förslaget till ny detaljplan för
kvarteret Svärdfisken. Utformningen av ny bebyggelse enligt
planprogrammet medför i flera avseenden en ”förädling” av miljön i
området jämfört med nuvarande situation. Det finns däremot en
uppenbar risk att ny bebyggelse i tre till sex våningar (inom delar av
området) kan komma att upplevas som alltför hög i förhållande till
omgivningen, bland annat den avsevärt lägre och kulturhistoriskt
värdefulla bebyggelsemiljön i Norrdal. Den utpekade, äldre
industribyggnaden i 2009 års byggnadsinventering utgör ett ”enskilt”
objekt och blir, med hänsyn till den stora förändringen av miljön, svår
att bevara.
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Dnr KFN 2017/0091

Nya gatu- och kvartersnamn inom Östra
Holmagärde
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. föreslå ny stavning till Holmagärdesgatan
2. i övrigt tillstyrka föreslagna gatu- och kvartersnamn inom Östra
Holmagärde.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadskontoret arbetar med att upprätta en ny detaljplan för
Getakärr 2:1, 2:6, 2:7 och 2:9, Östra Holmagärde. Inom planområdet
kommer det att behövas sex nya kvartersnamn och två nya gatunamn. För
att anknyta till närliggande kvarter på samma tema föreslår
stadsbyggnadskontoret att kvarteren kallas Lödtången, Sparrhornet, Ärilen,
Smältdegeln, Smideskubben och Smideshammaren. Nya gatunamnsförslag
föreslås bli Holmagärdegatan och Sparrhornsgatan. Befintliga Stålgatan
och Blästergatan förlängs fram till föreslagna Sparrhornsgatan.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2017-06-07, § 78.
Förvaltningens beslutsunderlag daterat den 30 maj 2017.
Stadsbyggnadskontorets remissunderlag 2017 05 16, om nya gatu- och
kvartersnamn inom Östra Holmagärde

Övervägande
Kultur- och fritidsnämnden samtycker till de föreslagna gatu- och
kvartersnamnen förutom Holmagärdegatan där namnet istället föreslås bli
Holmgärdesgatan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 68

Sammanträdesprotokoll
2017-06-21

18

Dnr KFN 2016/0151

Namnsättning - ungdomsgården i Veddige
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
1. fastställa namnet VEGE, som namn på ny ungdomsgård på fastigheten
Veddige 33:6.
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Beskrivning av ärendet
Veddige ungdomsgård har blivit omlokaliserad med anledning av en
byggnation av en ny förskola. Befintlig ungdomsgård revs och
verksamheten kommer att flytta in i den angränsande byggnaden till
förskolan. Vissa lokalanpassningar kommer att ske. Invigning beräknas ske
i september -oktober 2017.
Kultur- och fritidsnämnden beslöt den 14 december 2016, § 132, att
genomföra en namntävling som underlag för att namnge ungdomsgården i
Veddige i samband med att inflyttning sker i nya lokaler.
Den tillfälliga evakueringsbyggnaden har fungerat som tillfällig lösning för
verksamheten. Verksamheten har haft värdegrundsdagar tillsammans med
skolan och då fick ungdomarna komma med namnförslag till den nya
ungdomsgården. 250 elever gav sina förslag och resultatet blev:
1 Veddige Ungdomsgård
2 Fritidsgården
3 WEGE
Resterande förslag från de unga som blev framröstade:
Navet
W.G
VeGe
V-gårn
Occulus
Viskan
V-Punkten
Lagg-årn
U-zon
Kärnan
V Place
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Beslutsunderlag
Förvaltningens beslutsunderlag daterat den 12 juni 2017.
Arbetsutskottet 2017-06-07, § 79.
Kultur- och fritidsnämnden 2016-12-14, § 132.

Övervägande
Verksamheten har sedan tidigare namn på ungdomsgårdar som är
föreslagna av ungdomar som ingår i inflytandegrupper. Syftet med
namnsättningen är bland annat att markera en nystart för gårdarna. Detta
uppfylls inte genom de föreslagna namnen Veddige ungdomsgård och
Fritidsgården. WEGE ger en mer positiv klang som hör hemma hos
ungdomsgenerationen. Däremot är stavningen med W inte lämplig med
tanke på att ortsnamnet Veddige stavas med V.
VEGE kommer således passa bättre och associeras bättre till ortsnamnet.
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Kfn § 69

Rapport från Centralgruppen
Centralgruppen består av ungdomar och arbetar med frågor som direkt berör
Centralens verksamhet såsom utvecklingsfrågor för verksamheten och med
Idécentralen. Idécentralen är ett system som ska stödja ungas egna idéer och
ge unga en möjlighet att vara med och ta beslut kring verksamhetens
resurser. På så sätt ska inflytande och delaktighet för målgruppen i
verksamheten säkerställas. Utöver ovanstående ska Centralgruppen även
kontinuerligt ha möten med politiker. Genom en dialog mellan ungdomar
och politiker ökar ungdomars inflytande vilket är en viktig målsättning för
verksamheten. Gruppen ska vara öppen för alla i målgruppen och ingen
begränsning avseende antal i gruppen sätts. Ungdomssamordnare träffar
gruppen kontinuerligt och möte med politiker sker en gång i halvåret. I
enlighet med arbetsordningen för centralgruppen skall man en gång i
halvåret avlägga rapport till nämnden.
Vid dagens sammanträde avlägger Centralens representanter Niklas Lundin
och Angelica Sahlgren-Söder rapport från gruppens verksamhet.
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Dnr KFN 2017/0100

Tyck om Varberg 2017 - redovisning av
synpunkter
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. godkänner upprättad redovisning av inkomna synpunkter första halvåret
genom Tyck om Varberg
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Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun implementerade 2012 en möjlighet för
kommuninvånarna att tycka till om kommunens verksamhet genom
synpunktshanteringen Tyck om Varberg. Förvaltningen följer de centralt
antagna anvisningarna avseende hantering av inkomna synpunkter.
Synpunkter inkomna genom Tyck om Varberg registeraras, dokumenteras,
redovisas och följs upp. Inkomna synpunkter ska besvaras skriftligt inom
tre veckor.
Totalt har för det första halvåret 2017 inkommit en synpunkt i form av en
klagomål.

Beslutsunderlag
Förvaltningens beslutsförslag daterat den 8 juni 2017.

Övervägande
Kultur- och fritidsnämnden arbetar aktivt med olika metoder av feedback
från kommuninvånarna avseende den verksamhet som genomförs. Tyck om
Varberg är ett av dessa verktyg.
Enligt centralt antagna riktlinjer ska svar, då det efterfrågas, levereras inom
tre veckor direkt till synpunktslämnaren. Samtliga inkomna synpunkter har
besvarats.
Alla inkomna synpunkter har diarieförts, registrerats, dokumenterats och
redovisats. Redovisning sker alltid gentemot allmänheten via kommunens
hemsida.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2017-06-21

22

Kfn § 71

Delegeringsärenden
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. lägga informationen om delegeringsbeslut till handlingarna.
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1. Valinge IF, investeringsbidrag 70 000 kr. Delegeringsbeslut: Mari
Hagborg-Lorentzon (Dnr KFN 2017/0080).
2. Bidrag till projektet Cosplay 7 000 kr. Delegeringsbeslut: Jari Kajanne
(Dnr KFN 2017/0070),
3. Bidrag till fototävling på internet 750 kr. Delegeringsbeslut: Jari Kajanne
(Dnr KFN 2017/0061).
4. Bidrag till projektet Unite People 41 000 kr. Delegeringsbeslut: Jari
Kajanne (Dnr KFN
2017/0083).
5. Bidrag till PRIDE festivalen 20 000 kr. Delegeringsbeslut: Jari Kajanne
(Dnr KFN 2017/0060).
6. Projektstöd till barnteater i samband med halländsk bokmässa 5 000 kr.
Delegeringsbeslut Ingemar Arnesson (Dnr KFN 2017/0089).
7. Projektstöd Opera lunch med Opera Warberg 20 000 kr.
Delegeringsbeslut: Ingemar Arnesson (Dnr KFN 2017/0079).
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