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Kfn § 64

Förvaltningen informerar
Förvaltningschef Christina Josefsson informerar om:
– sommarens evenemang i respektive avdelningens regi
– inkluderingsarbete i Varbergs kommun
– konsekvenser av att Varberg har fått utmärkelsen som Årets stadskärna
2016
– slutrapport från Varberg calling for Peace-projekt.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr 2016/0096

Avstämning, förstudien bad- och simanläggning
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.
Förvaltningens lokalstrateg, Mia Svedjeblad, har löpande informerat
nämnden om hur arbetet med planeringen av projektet fortskrider.
På arbetsutskottets sammanträde den 17 maj 2016, Kfn au § 75, har
samhällsutvecklingskontorets tjänstemän rapporterat om förstudien, steg 2
samt på Au den 15 juni 2016.
Vid dagens sammanträde informerar förvaltningschef Christina Josefsson
om innehållet i förstudien, steg 3, vilket presenterades för Ks au tidigare
idag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Kfn § 66

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 representant Nicklas Lundin
rapport från gruppens verksamhet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2016/0053

Månadsrapport maj 2016
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. lägga rapporten för maj månad till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Preliminärt utfall efter maj månad tyder inte på några anmärkningsvärda
avvikelser från budget.
Nämndens preliminära driftutfall uppgår till 61 981 tkr efter maj månad
vilket motsvarar en förbrukning på 44 %. Den generella riktpunkten efter
maj månad uppgår till 42 %. Inga anmärkningsvärda avvikelser
förekommer.
En uppdaterad rapport med slutligt utfall och prognos samt en
nyckeltalslista presenteras till nämnden.

Beslutsunderlag
Förvaltningens beslutsförslag, daterad den 2 juni 2016.
Arbetsutskottets protokoll den 8 juni 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2016/0054

Konsekvenser vid omprioritering i
investeringsplan 2017-2019
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. omprioritera inom tidigare beslutat förslag till investeringsbudget 20172021 (Kfn § 29- 2016-03-23) genom att
– senarelägga objektet Framtida konstgräsplan Bua/Väröbacka för
genomförande 2018-2019
– senarelägga objektet Om- och tillbyggnad Lindvallen för genomförande
2018-2019
– senarelägga objektet Bokbuss för genomförande 2019
2. notera att senareläggning av investeringar från 2017 och 2018 innebär en
högre investeringsvolym 2019 och att det inte anses möjligt att göra
förändringar det året,
3. påpeka att investeringsummorna utgår från 2017 års prisnivå, vilket kan
innebära behov av kostnadsuppräkning vid senareläggning,
4. översända det preliminära förslaget till omprioriteringar inklusive
förvaltningens konsekvensanalys till kommunstyrelsen i väntan på
nämndens beslut i frågan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Politiskt har det påbörjats en översyn av investeringarna för åren 20172019. Det kan konstateras att kommunen har mycket höga
investeringsnivåer, investeringsnivåer som bör sänkas för att stå i relation
till skatteintäkter och driftramar. En början på detta arbete är att samtliga
nämnder återkommer med en justering med 25 % respektive år. Vissa
objekt, som bedöms inte går att ta med i basen för 25 %, är borttagna i
denna beräkning. Riktlinjerna från kommunstyrelsens arbetsutskott och
ekonomikontoret är att nämnden har i uppdrag att revidera det förslag på
investeringsplan som redan fattats beslut om i nämnden.
Nedan finns beslutat investeringsplan med kompletteringen belopp att
prioritera bort eller dra ner samt ram efter bortprioriteringen.
Förslag på minskning av investeringsvolym är:
2017
2018
2019

Justerandes signatur

9 050 tkr
7 288 tkr
750 tkr
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Inves tering s projekt (kod oc h namntext) P riori- B udg et
tering
2017

K ultur- oc h fritids nämnden
P åg ående projekt:
34101 R am för mindre
verks amhets inves teringar
P rojekt med tidig are bes lut:
34262 F ramtida kons tgräs plan
B ua/Väröbacka
Nya projekt med s lutförd förs tudie:
Mindre kons tnärlig ges taltning
Varbergs teater
O m- och tillbyggnad L indvallen
L indvallen inventarier
Ankarvallen omklädnings byggnad
Ankarvallen omklädnings byggnad
inventarier
B okbus s

P lan
2019

Avs lutas
år

-

36 200 179 150 153 000

2 000

2 000

6 000

1 000
4 850
5 150

1
1
1
1

12 000

1
2

5 200

P rojekt under förs tudie:
B ad- och s imanläggning Hås ten

1 000
2 000
8 000
400
15 000

2 000 L öpande
2017
1 000 L öpande
2018
2018
2018
2018

750

150 000 150 000

B elopp att prioritera bort eller dra ned budg et
R am e fte r bortpriorite ring

P lan
2018

7

9 050
27 150

7 288
171 862

2018
2017
-

750
152 250

Övervägande
Ärendet har lämnats utan förslag till beslut till arbetsutskottet. Au har
diskuterat ärendet och enats om att föreslå följande förändringar:
– senarelägga objektet Framtida konstgräsplan Bua/Väröbacka för
genomförande 2018-2019
– senarelägga objektet Om- och tillbyggnad Lindvallen för genomförande
2018-2019
– senarelägga objektet Bokbuss för genomförande 2019.
Arbetsutskottet har konstaterat att senareläggning av investeringar från
2017 och 2018 innebär en högre investeringsvolym 2019 och att det inte
anses möjligt att göra förändringar det året. Investeringssummorna utgår
från 2017 års prisnivå, vilket kan innebära behov av kostnadsuppräkning
vid senareläggning.
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Investeringsprojekt (kod och namntext) Priori- Förslag Budget Plan
Plan Avslutas
tering total
2017 2018
2019
år
projektbudget
Kultur- och fritidsnämnden
377 850 19 850 179 300 169 200
Pågående projekt:
34101 Ram för mindre
2 000 2 000 2 000 2 000 Löpande
verksamhetsinvesteringar
Projekt med tidigare beslut:
34262 Framtida konstgräsplan
6 000
3 000 3 000
2017
Bua/Väröbacka
Nya projekt med slutförd förstudie:
Mindre konstnärlig gestaltning
1 000 1 000 1 000 1 000 Löpande
6 850 4 850 2 000
2018
Varbergs teater
1
13 150
5 150 8 000
2018
1
Om- och tillbyggnad Lindvallen
1
400
400
2018
Lindvallen inventarier
27 000 12 000 15 000
2018
1
Ankarvallen omklädningsbyggnad
Ankarvallen omklädningsbyggnad
750
750
2018
1
inventarier
5 200
5 200
2017
2
Bokbuss
Projekt under förstudie:
Bad- och simanläggning Håsten
300 000
150 000 150 000
Belopp att prioritera bort eller dra ned budget
Ram efter bortprioritering

9 050
7 288
750
27 150 171 862 152 250

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2016/0055

Översyn kommunala bidragsbestämmelser 2017
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. ge förvaltningen i uppdrag att utforma 2017 års bidragsbestämmelser
utifrån utredningens förslag med undantag av bidrag till pensionärer
2. ge förvaltningen i uppdrag att utforma bidragsregler för aktivitetsstöd till
pensionärer i ideella föreningar
3. inte genomföra några förändringar kring reglerna för studieförbunden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunala bidragsbestämmelser för kultur- och fritidsområdet revideras
årligen.
Årets revidering innefattar utöver den generella översynen en särskild
översyn enligt följande:
- Översyn av bidragsbestämmelser utifrån ett jämställdhetsperspektiv
- Särskild översyn av stödet till pensionärsföreningar och
pensionärssektioner
- Stödet till studieförbunden och ansökan från SISU
Idrottsutbildarna.
En utredning är genomförd som beskriver vart och ett av ovanstående
områden. Avseende översynen utifrån ett jämställdhetsperspektiv föreslås i
utredningen att ett särskilt jämställdhetsbidrag upprättas. Avseende stöd
till pensionärer, föreslås att inga förändringar görs, eftersom nyttan med en
förändring är svår att motivera. Avseende ansökan från SISU
Idrottsutbildarna så är ansökan för 2016 beslutad från arbetsutskottet, men
en ny ansökan för 2017 har inkommit. Utredningen lämnar inga förslag på
hantering av denna.

Beslutsunderlag
Förvaltningens beslutsförslag, daterad den 9 mars 2016.
Rapport: ”Kommunala bidragsbestämmelser – en översyn inför 2017”
Arbetsutskottets protokoll den 8 juni 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2016/0017

Hallands kulturplan 2017-2020
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. anta förvaltningens yttrande som sitt eget avseende remissvar på
Hallands Kulturplan 2017-2020
2. översända yttrandet till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Region Halland ansvarar sedan 2011 för framtagandet av en regional
kulturplan. Uppdraget är en del i decentraliseringen av kulturstödet för
vissa konstområden, vilket gemensamt kallas för
kultursamverkansmodellen. Tidigare låg ansvaret för fördelning av stöd
inom vissa konstområden på Statens kulturråd. Den regionala kulturplanen
som nu är ute på remiss är en reviderad version av den tidigare framtagna
och gäller för perioden 2017-2020. Varbergs kommun har varit med under
framtagandet av planen och också lämnat förslag på innehåll för
kommunens räkning. Det är kommunstyrelsen som är avsändare av
remissvaret för kommunens räkning.
Det är regionens kulturförvaltning som tagit fram den nya kulturplanen, på
uppdrag av regionstyrelsen. Regionen har i framtagandet av planen
samverkat med berörda aktörer, inklusive kommunerna i regionen.
Dialogmöten har genomförts med berörda aktörer, på bred basis. Med
kommunerna har dialogen skett både på politisk nivå och på
tjänstemannanivå. Kulturplanen som helhet utgår i första hand från det
regionala ansvaret för kulturpolitiken och dess innehåll.

Beslutsunderlag
Hallands kulturplan 2017-2020
Förvaltningens beslutsförslag, daterat den 30 maj 2016.
Arbetsutskottets protokoll den 8 juni 20
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2016/0087

Konstnärlig gestaltning i Brunnsparken
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. uppdra åt förvaltningen att påbörja processen med konstnärlig
gestaltning till Brunnsparken
2. godkänna att 1,2 mkr ur projektets budget används till konstnärlig
gestaltning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Hamn- och gatunämnden kommer att påbörja förnyelse av Brunnsparken
under hösten. I budget finns 1,2 milj. kronor avsatt för konstnärlig
gestaltning. Hamn- och gatuförvaltningen kommer att starta projektet med
en serie workshops och designdialoger i början av september. Kultur- och
fritidsnämnden ansvarar för den konstnärliga gestaltningen.
Det har länge funnits tankar om att utveckla Brunnsparken som centralt
offentligt rum eftersom platsen idag upplevs som mörk, svåranvänd och
omodern.
Brunnsparken upplevs inte som den levande del av stadskärnan som den
borde kunna göra med tanke på sitt centrala läge. Det är viktigt att den
konstnärliga gestaltningen blir en integrerad del av platsen och att den
knyter an till platsens läge mellan det centrala gamla torget och havet.
Konsten i Brunnsparken ska bidra till att människor vill vara i den gamla
historiska stadskärnan i framtiden då Varbergstunneln med dess nya
resecentrum är byggd och nya stadsdelar byggts mot vattnet. Varbergs
Kommun kommer att genom kultur- och fritidsnämnden upphandla
konstnär till Brunnsparken. Val av konstnär kommer att ske genom
upphandling där alla som uppfyller annonserade kriterier har möjlighet att
anmäla sitt intresse. Urval och förslag på konstnär som ska få skissuppdrag
görs av kommunens konstnärliga råd. Kultur- och fritidsnämnden fattar
beslut på nämndsmötet i oktober.

Beslutsunderlag
Förvaltningens beslutsförslag, daterat den 30 maj 2016.
Arbetsutskottets protokoll den 8 juni 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2016/0042

Utredning om verksamheten kulturarrangemang
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. godkänna förvaltningens utvärdering avseende verksamheten
kulturevenemang
2. att syfte och mål med evenemang och arrangemang inom kulturområdet
bör fastställas i samband med översynen av den kultur- och
fritidspolitiska strategin.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden gav 2015-12-16, § 152, förvaltningen i uppdrag
att utreda verksamheten kulturarrangemang, avseende syfte, mål, innehåll,
besökssiffror och fördelning av budgetmedel, samt beskriva samarbetet
med övriga evenemangspartners i Varberg samt att utredningen ska vara
klar inför nämndens möte i juni 2016.
Utvärderingen omfattar de publika kulturevenemang som genomförs inom
Varbergs kommun, och är fyra till antalet. Utvärderingen har tittat på
Nationaldagsfirandet, Parkmusiken, Change Music Festival samt Kultur
Dag & Natt. Utvärderingen har redovisats vart och ett för sig avseende
historik, nuläge, publiksiffror, budget, samverkan och jämställdhet. En
sammanfattning har gjorts för vart och ett av evenemangen med en
sammanfattande avslutning av helheten.

Jämställdhet
Det finns för de publika evenemangen i nuläget ingen könsuppdelad
statistik avseende besökare. Däremot finns det en medveten planering i de
artister som bokas, för att representationen ska vara så jämställd som
möjlig. De aktiviteter som planeras, har också som målsättning att nå en så
bred publik som möjligt, både utifrån kön, etnicitet, ålder osv.

Beslutsunderlag
Förvaltningens beslutsförslag, daterat den 30 maj 2016.
Rapport: ”En utvärdering av publika evenemang inom kulturområdet”.
Arbetsutskottets protokoll den 8 juni 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2016/0071

Detaljplan för bostäder, Krukmakaren 13,
Varberg
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. tillstyrka samrådshandlingen till detaljplanen för bostäder, Krukmakaren
13, Varberg.

Reservation
Linda Berggren (S), Roland Ryberg (S), Viveca Haugness (S) och Robin
Svensson (S) reserverar sig mot beslutet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet

Linda Berggren (S) föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att
avstyrka förslaget till detaljplan för bostäder i Krukmakaren 13, Varberg.
Det motiveras med att fastigheten 3:120 som av Kulturmiljö Halland
utpekats som bevarandevärd klass C bör bevaras då fastigheten är en
oförvanskad och värdig företrädare för sin tids arkitektur. Dock kan man
med fördel riva det kraftigt förvanskade tegelhuset bredvid och här bygga
en modern fastighet liksom att komplettera med en större nybyggd
huskropp inne på gården. Det är viktigt att bevara de äldre flerbostadshus
vi har i kommunen av hänsyn till kulturmiljön men också i anledning av att
de möjliggör ett boende till rimlig hyra.
Christofer Bergenblock(C) föreslår att kultur- och fritidsnämnden
tillstyrker förslaget till detaljplan för bostäder, Krukmakaren 13.

Beslutsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att nämnden
beslutar enligt Christofer Bergenblocks (C) yrkande.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Detaljplan är framtagen för Krukmakaren 13. Syftet är bostäder och
eventuellt verksamhet för centrumändamål. På området finns idag befintlig
bebyggelse, och kvarteret Krukmakaren är del av ett område kallat
Klumbersgärdet, med bebyggelse huvudsakligen uppförd under en tidsepok
runt 1930-1950.
Planförslaget möjliggör tre byggnadskroppar i tre respektive fyra våningar
plus två inredda vindsvåningar. Föreslagen bebyggelse har ett högre
våningsantal än precis närliggande bebyggelse och knyter istället an till den
högre bebyggelsen norr om planområdet såsom kvarteret Kanngjutaren
med sex våningar och kvarteret Lorensberg med fyra till sex våningar. De
nya husen avses att gestaltas med högt arkitektoniskt utförande. Den
föreslagna bebyggelsen förhåller sig till sin omgivning genom att placeras i
Justerandes signatur
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gatuliv mot Malmgatan, vilket bidrar till den stadsmässiga karaktären som
redan finns där, och indragen placering från Fredsgatan, för att behålla
karaktären med grön förgårdsmark.
Den befintliga tvåvåningsbyggnad som ligger på Getakärr 3:1, är med i
Kulturmiljö Hallands inventering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. I
inventeringen graderas objekten i tre klasser; A, B och C. Bedömningen i
inventeringen är att byggnaden är C-klassad, vilket innebär att den har ett
värde för bebyggelsemiljön och ett lokalt värde. Enligt planen så anges att
intresset att förtäta Varberg för att möjliggöra för fler bostäder bedöms
väga tyngre än att bevara den av Kulturmiljö Halland utpekade byggnaden.
Ett genomförande av planförslaget innebär att befintlig bebyggelse kommer
att rivas.
Planen förväntas antas under 4:e kvartalet 2016. Genomförandetiden för
detaljplanen är fem år från att den vunnit laga kraft.

Beslutsunderlag
Detaljplan för bostäder, Krukmakaren 13, Varberg.
Förvaltningens beslutsförslag, daterat den 18 maj 2016.
Arbetsutskottets protokoll den 8 juni 206.

Övervägande
Kultur- och fritidsnämnden bedömer att förtätning och behovet av fler
bostäder är viktigare än bevarandet av den av Kulturmiljö Halland
identifierade byggnad med ett kulturhistoriskt värde. I övrigt ser nämnden
inte att planen påverkar kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2016/0072

Yttrande över detaljplanen för industriområde
Östra Holmagärde
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. för att säkerställa att det kulturarv som Holmagärde gård utgör och
samtidigt bidra till att utveckla detsamma bör så stora delar som möjligt
av gårdens byggnader bevaras, t ex att genom att inom befintlig
gårdstruktur och parkmark skapa en unik miljö i form av restaurang,
konferensanläggning mm.
2. i övrigt tillstyrka samrådshandlingen till detaljplanen för industriområde
Östra Holmagärde.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har ombetts lämna yttrande över detaljplan för
industriområde Östra Holmagärde. Planområdet ligger i nordöstra delen av
Varberg utmed Värnamovägen och E6. Detaljplanens syfte är att möjliggöra
uppförandet av ett nytt industriområde. Planförslaget omfattar ett cirka 49
hektar stort område. Planen förväntas antas första eller andra kvartalet
2017.
Planförslaget har tagits fram för att pröva en utbyggnad av ett nytt
industriområde utmed Värnamovägen och E6, öster om Holmagärde gård.
Syftet är att möjliggöra uppförandet av ett nytt industriområde. Det finns
en stor efterfrågan på central industrimark i Varberg och marken i
anslutning till trafikplats E6/Värnamovägen har ett attraktivt läge och är
utpekat som framtida verksamhetsområde i den fördjupade översiktsplanen
för stadsområdet. Det nya verksamhetsområdet kommer utgöra entrén till
Varberg och kommer att utformas därefter.
Planområdet omfattar marken söder om Värnamovägen, öster om
Holmagärde gård och väster om E6, och en del norr om naturmark till
dagvattendamm samt en del av Värnamovägen, avsedd för
cirkulationsplats. Hela markarealen, som omfattar ca 49 ha, ägs av
Varbergs kommun. Området saknar idag detaljplan. Eftersom läget är
exponerat mot E6, samt utgör entré till staden, krävs en omsorgsfull
gestaltning av bebyggelse och anläggningar.
Området i anslutning till planområdet är rikt på fornlämningar. En
arkeologisk utredning visar att det finns bolämningsplatser dels söder om
Holmagärde gård och dels inom ett mindre område längre västerut.
Bolämningsplatserna är från stenåldern, vikingatiden och tidig medeltid.
Vid Holmagärde gård påträffades en omfattande och i det närmaste intakt
kullerstenslagd innergård från 1700-talet, omgärdad av ekonomibyggnader
till gården. I förslaget till detaljplan ligger större delen av planområdet
utanför det område där de arkeologiska fynden har påträffats. Mindre
planerade anläggningar ligger inom det utpekade området och dialog förs
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med Länsstyrelsen kring huruvida de insatser som planeras kan ske utan
krav på vidare slutundersökning av området. Kulturmiljön påverkas då
fornlämningar samt nuvarande Holmagärde gård, tas bort. För att minska
effekten av att kunskapsvärden och vetenskapliga värden går förlorade
föreslås i planprogrammet att området undersöks ytterligare samt
dokumenteras innan byggstart.
Holmagärde gård ingår i planområdet och kommer rivas, då stora delar är i
dåligt skick. Möjligen kan vissa strukturer i gårdsmiljön behållas för att
knyta an till platsens bakgrund. I övrigt är planområdet obebyggt.
I detaljplanen tas det särskilt hänsyn till planering för att ge utrymme för
rekreationsytor och rekreationsstråk i de områden som kopplar ihop med
naturområden längs Himleån och naturområdena söderut vid Träslövs
ängar. Gång och cykelbana ska byggas utmed Värnamovägen (Lv 153) och
förlängas fram till E6. Yta för pendelparkering planeras i anslutning till den
nya cirkulationsplatsen, vilken förläggs norr om Värnamovägen och tas
med i kommande detaljplan för Kvarnagården östra industriområde.

Beslutsunderlag
Detaljplan för Östra Holmagärde.
Förvaltningens beslutsförslag, daterat den 30 maj 2016.
Arbetsutskottets protokoll den 8 juni 2016.

Övervägande
Upprättad detaljplan gränsar till två verksamheter, som ligger inom kulturoch fritidsnämndens ansvarsområde. Den ena är en skjutbana som är
belägen sydöst om planområdet, och det andra är Varbergs ridklubb, som
håller till vid Kvarnagården. Avseende Varbergs ridklubb vill nämnden lyfta
vikten av att planen inte blir ett hinder för en framtida utveckling av
ridverksamheten. Dessutom anser nämnden att för att säkerställa att det
kulturarv som Holmagärde gård utgör och samtidigt bidra till att utveckla
detsamma bör så stora delar som möjligt av gårdens byggnader bevaras, t
ex att genom inom befintlig gårdstruktur och parkmark skapa en unik miljö
i form av restaurang, konferensanläggning mm.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2016/0073

Nya kvartersnamn i Apelviken
Beslut
1. tillstyrka stadsbyggnadskontorets förslag till kvartersnamn i Apelviken.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadskontoret har beslutat namnsätta de kvarter i södra Apelviken
som saknar kvartersnamn. Man föreslår att kvarteren kallas Surfaren,
Sandstranden, Badstranden, Badstugan, Sanddynan, Strandrågen,
Campingen, Ferien, Fritiden och Semestern. Namnen anknyter till de
närliggande vägnamn samt till redan befintliga kvartersnamn i Apelviken,
vilka har namn på tema sol, bad, väder och dylikt.

Beslutsförslag
Stadsbyggnadskontorets förslag, daterat den 9 maj 2016.
Förvaltningens beslutsförslag, daterat den 24 maj 2016.
Arbetsutskottets protokoll den 8 juni 2016.

Övervägande
Förvaltningen har inga synpunkter avseende rubricerat ärende.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2016/0095

Tyck om Varberg 2016 - inkomna synpunkter
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. godkänna upprättad redovisning av inkomna synpunkter första halvåret
2016genom Tyck om Varberg.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunen 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 2016 inkommit sex ärenden, fördelat enligt
följande:
Beröm: 0
Förslag: 3
Klagomål: 2
Annat: 1

Beslutsunderlag
Inkomna synpunkter.
Förvaltningens beslutsförslag, daterat den 13 juni 2016.

Övervägande

Kultur- och fritidsförvaltningen 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.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Kfn § 77

Rapporter
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. lägga rapporterna till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Kf § 83 – 2016-05-17. Svar på motion angående temporärt flyktingboende
i Breared (Dnr KFN 2015/0147).
2. Kf § 87 – 2016-05-17. Svar på motion om dricksvatten för motionärer och
besökare (Dnr KFN 2015/0208).
3. Kf § 78 – 2016-05-17. Hantering av nämndernas över och underskott
(Dnr KFN 2014/0069).
4. Arbetsutskottets protokoll 2016-05-17 (Dnr KFN 2016/0001)
5. Arbetsutskottets protokoll 2016-06-08 (Dnr KFN 2016/0001)
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Kfn § 78

Delegeringsärenden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. lägga informationen om delegeringsbeslut till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Projektstöd för integrationsfrämjande insatser: Varbergskretsens
biodlareförening. 16 000 kr. Beslut: Christina Josefsson (Dnr KFN
2016/0081).
2. Projektstöd till integrationsfrämjande insatser: Träslövsläges
Kulturfrämjande förening. 15 000 kr. Beslut: Christina Josefsson (Dnr
KFN 2016/0076).
3. Projektstöd för integrationsfrämjande insatser: Studieförbundet
Vuxenskolan – ”prova på dagar” och studiecirklar. 25 000 kr. Beslut:
Christina Josefsson (Dnr KFN 2016/0079).
4. Projektstöd för integrationsfrämjande insatser: Sensus – utveckling av
verksamheten för de boende på Eja-Märtas gård. 30 000 kr. Beslut:
Christina Josefsson (Dnr KFN 2016/0080).
5. Projektstöd för integrationsfrämjande insatser. NBV – projekt för
mammor och barn från asylboenden. 25 000 kr. Beslut: Christina
Josefsson (Dnr KFN 2016/0084).
6. Projektstöd för integrationsfrämjande insatser. NakMuay Varberg IF,
thaiboxning. 40 000 kr. Beslut: Christina Josefsson (Dnr KFN
2016/0075).
7. Projektstöd för integrationsfrämjande insatser. Lilla Träslöv FF,
Förstärkning av befintlig verksamhet. 22 500 kr. Beslut: Christina
Josefsson (Dnr KFN 2016/0088).
8. Projektstöd för integrationsfrämjande insatser. Studiefrämjandet
Halland – 50 000 kr för studiecirkelverksamhet i vardagsfrågor för
barnfamiljer. Beslut: Christina Josefsson (Dnr KFN 2016/0077).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Kfn § 79

Fråga
Lars-Ingvar Lindblom (M) ställer fråga om fotbollsplanernas status.
Håkan Gustafsson från fritidsavdelningen besvarar frågan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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