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Plats och tid
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Kaarina Andersson (M)
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Kfn § 55

Förvaltningen informerar
1. Ny enhetschef på fritidsavdelningen, Jan Wärn, presenterar sig för
nämnden.
2. Förvaltningschef Anders Ramsby informerar att förvaltningen har blivit
uppvaktad av en lokal konstnär med förfrågan om donation av en skulptur
som enligt önskemål skulle placeras i en av stadens rondeller. Förvaltningen
redovisar att man tackat nej till donationen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden
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Dnr KFN 2013/0049

Tertialrapport januari-april 2013
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- lägga rapporten till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Föreligger tertialrapport, utan anmärkningsvärda avvikelser, avseende
januari-april 2013.

Kultur-och fritidsnämndens utfall uppgår till 43 135 tkr varav intäkter 4 728
tkr och kostnader 47 863 tkr. Det motsvarar en förbrukning på 36%
(föregående år 37%), En generell riktpunkt efter årets första fyra månader
uppgår till 33%.
Utifrån ovanstående beskrivning ser driftutfallet så här långt mycket positivt
ut. Inga anmärkningsvärda avvikelser rapporteras och mycket god
uppföljning råder på förvaltningen. Prognosen blir därför att kultur- och
fritidsförvaltningen kommer hålla sig inom tilldelad budgetram vid årets
slut. Även samtliga avdelningar inom förvaltningen beräknas klara sin
budget.
Prognosen för investeringarna är att alla, förutom den på Sjöaremossen,
beräknas vara klara under 2013. Planering för Sjöaremossens återstående
investeringar pågår ihop med serviceförvaltningen och Sjöaremossens
isbaneförening. En uppdaterad tidsplan med budget kommer att tas fram.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 13 maj 2013, föreligger.
Arbetsutskottet har tagit del av preliminär tertialrapport den 8 maj 2013,
§ 55.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 57

Sammanträdesprotokoll
2013-05-29

4

Dnr KFN 2012/0035

Fördelning av ram för mindre verksamhetsinvesteringar
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- fördela ram för mindre verksamhetsinvesteringar om 1 miljon kronor i
enlighet med förvaltningens förslag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
I kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget för 2013 finns en post som
kallas ”ram för mindre verksamhetsinvesteringar” och som uppgår till en
miljon kronor.
Förvaltningen föreslår att hela ramen fördelas till fritidsavdelningen enligt
följande:
Toalettvagn

115 tkr

Inköp av diverse inventarier till gymnastiksalar
och idrottshallar enligt undersökningsprotokoll

400 tkr

Djupluftare till fotbollsplaner

230 tkr

Kastbur till Påskbergsvallen

105 tkr

Armaturer till Påskbergsvallens C-plan

150 tkr

Skrivelse från förvaltningen, daterad den 2 maj 2013, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 maj 2013, § 56.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden
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Dnr KFN 2012/0216

Biblioteksplan för Varbergs kommun
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- lägga informationen om det pågående arbetet med biblioteksplanen till
handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden beslöt den 21 november 2012, § 106, att ge
förvaltningen i uppdrag att utarbeta en biblioteksplan enligt förvaltningens
förslag till disposition, arbetsmetodik och tidsplan.
Bibliotekschef Per Falk meddelar att arbetet med biblioteksplanen kanske
måste förlängas i avvaktan på färdigställande av två dokument vilka bör tas
i beaktande i biblioteksplanen. Dessa är förslag till ny bibliotekslag, som för
närvarande finns hos lagrådet och som bör vara färdiggranskad innan
sommaren, samt regional kulturplan.
Kultur- och fritidsnämnden tar del av redan utarbetat material.
Arbetsutskottet har avstämt ärendet vid sitt sammanträde den 13 mars 2013,
§ 31 samt den 8 maj 2013, § 58.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KFN 2013/0017

Ny skola i Trönninge
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- inte förorda inrättande av nytt lokalbibliotek i Trönninge i samband med
skolbyggnationen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2013-02-27 att ge förvaltningen i
uppdrag att göra en fördjupad studie kring behovet av lokalbibliotek i
Trönninge samt att studien ska vara klar till nämndens möte den 29 maj
2013. Bakgrunden till uppdraget är att det pågår framtagande av detaljplan
för byggnation av en ny skola i exploateringsområdet Södra Trönninge och
Göingegården 1:13. Förvaltningen har tidigare tagit fram en
verksamhetsbeskrivning inför detaljplanearbetet, vilken i mer generella
ordalag beskriver kultur- och fritidsnämndens behov vid projekteringen i
Trönninge.
I den upprättade studien beskrivs olika faktorer och förutsättningar som kan
ligga till grund för ett beslut om lokalbibliotek. Sammanfattningsvis finns
det behov av olika typer av tjänster som har både direkt koppling och
indirekt koppling till biblioteksverksamhet. När det gäller området
Trönninge är det flera faktorer som pekar på att det i dagsläget inte är
aktuellt med ett lokalbibliotek i området. Det handlar framför allt om att
avståndet till många andra bibliotek är relativt litet. Dessutom har området
flera förutsättningar som gör det relativt enkelt för de boende att
tillgängliggöra sig den service som erbjuds i närliggande områden. Det som
däremot behöver lyftas är att det finns behov av någon typ av mötesplats
och där skulle det i framtiden även kunna finnas utrymme för
biblioteksservice.

Yttrande
Kultur- och fritidsförvaltningen har gjort en fördjupad studie av behovet av
ett lokalbibliotek i Trönningeområdet. Förvaltningen ser inte, med det
underlag som finns tillgängligt, att ett sådant behov föreligger.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 1 maj 2013, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 maj 2013, § 61.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Planeringskontoret, ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 60
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Dnr KFN 2012/0200

Samrådshandlingar, detaljplan för kv Mandeln
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- påtala att det i detaljplanen även bör ges skydd för snickerifabriken, samt att
- i övrigt tillstyrka innehållet i samrådshandlingen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Genom detaljplanen ges möjlighet till en förtätning av kv Mandeln.
Kvarteret ligger strax söder om Furubergsskolan, ungefär 2,5 km öster om
centrum, och omges på övriga sidor av bostadsbebyggelse. Marken är i
enskild ägo, förutom en mindre del, som ägs av Varbergs kommun.

Yttrande
Kultur- och fritidsnämnden har tidigare yttrat sig i ärendet under
samrådsförfarandet, KFN § 109, 2012-11-21.
Inom detaljplaneförslaget finns det byggnader som är klassade som särskilt
värdefulla. Det äldre snickeriet samt intilliggande bostadshus, är placerade i
klass C, i Varbergs kommuns inventering från 2009. Dessa byggnader utgör
ett värdefullt inslag i områdets historia och exempel på verksamheter som
funnits inom Lilla Träslöv. Snickeriverkstaden och bostadshuset bör därför
få ett skydd i detaljplanen.
Samråd har genomförts under tiden 5 oktober till 2 november 2012. I
enlighet med byggnadsinventeringen införs att snickeriet och bostadshusets
är placerade i klass C, lokalhistoriskt intressanta byggnader och värdefulla
för helhetsmiljön. Bostadshuset skall bevaras medan snickeriet bedöms
fortsatt kunna rivas. Kultur- och fritidsnämnden vände sig i tidigare samråd
emot detta och krävde ett skydd även för snickerifabriken.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 8 april 2013, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 maj 2013, § 62.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Stadsbyggnadskontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 61
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Dnr KFN 2013/0063

Samrådshandling för detaljplan för Duveslätt 1:3 m.fl. Årnäs
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- tillstyrka innehållet i samrådshandlingen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Planenheten önskar kultur- och fritidsnämndens yttrande i rubricerat ärende.
Planförslaget syftar till att möjliggöra nya tomter inom Årnäshalvön.

Yttrande
Huvudbyggnaden inom Duveslätt 1:37 finns redovisad i byggnadsinveteringen. Del av huvudbyggnaden, den s.k. framkammar-stugan,
bedöms ha ett byggnadshistoriskt och miljöskapande värde i klass C. Dessa
omständigheter bör poängteras tydligare, som en angelägenhet värd att
bevara i en för övrigt starkt exploaterad omgivning.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 8 april 2013, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 maj 2013, § 63.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Stadsbyggnadskontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden
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Dnr KFN 2011/0131

Samrådshandling - Detaljplan för Åsby 7:4 m.fl.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- tillstyrka innehållet i detaljplaneförslaget.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Planenheten önskar kultur- och fritidsnämndens yttrande över rubricerat
ärende.

Beskrivning av ärendet
Detaljplanen medger utvidgning av träbearbetningsmuseet med främst
kompletteringsbyggnader och parkering för verksamheten.

Förvaltningens överväganden
Planförslaget har varit föremål för både samråd och utställning. Men
kommunen har i samråd med exploatören förändrat förslaget varför det
ställs ut på nytt. En stark folklig opinion mot förslaget har framfört sina
synpunkter under samrådet vilket redovisas i ett utställningsutlåtande.
Huvuddelen av fastigheten Åsby 1:10 (prästgården) har tagits bort ur
planförslaget. Det nya planförslagets huvudsyfte är att säkerställa fortsatta
utvidgningsmöjligheter för träbearbetningsmuseet på fastigheten Åsby 7:4.
Från början var det ett jordbruksområde tillhörande den gamla prästgården
på Åsby 1:10. Museet är inrymt i den gamla prästgårdens
ladugårdsbyggnad.
Prästgården, med omgivande stenmurar, på Åsby 1:10 har särskilt
uppmärksammats och kommenteras också i förvaltningens tidigare
överväganden. Byggnaden ingår i Deromes kulturlandskap, som har ett
kulturhistoriskt intressant värde. Den finns med i kommunens
byggnadsinventering och klassas där som B, kulturhistoriskt värdefull
byggnad. Vidare finns tre ekar av natur- och kulturhistoriskt värde.
Kultur- och fritidsnämnden har under samrådet yttrat sig i ärendet Kfn §
108, 2011-08-31 samt Kfn. §32 2012-03-28 och där tidigare godkänt
planförslaget.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 16 april 2013, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 maj 2013, § 64.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
Justerandes sign

Stadsbyggnadskontoret
Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 63
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Dnr KFN 2012/0133

Samrådshandling till detaljplan för Galten 6, Varbergs
kommun
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- tillstyrka innehållet i samrådshandlingen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Syftet med detaljplanen är att medge en bebyggelseförtätning genom att öka
byggrätten och byggnads- respektive totalhöjden på fastigheten.

Förvaltningens överväganden
Kultur- och fritidsnämnden har tidigare yttrat sig i ärendet under
samrådsförfarandet, Kfn § 77, 2012-08-29. Inget ytterligare har tillkommit i
ärendet, utifrån nämndens sakområde.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 23 april 2013, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 maj 2013, § 65.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Stadsbyggnadskontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2013-05-29

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 64

Samrådshandling till
Varbergs kommun
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Dnr KFN 2012/0264

detaljplan

för

Sörsedammen

2,

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- tillstyrka föreliggande samrådshandling med förbehållet att den norra
delen av planområdet bevaras som naturmark utan exploatering.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Planområdet ligger i den nordöstra delen av bostadsområdet Sörse, sydväst
om Söderlyckans förskola. Planen syftar till att uppföra tre nya bostadshus
med ca 60 lägenheter på Sörsedammen 2. Dessutom skall det inom
fastigheten ges planstöd för en befintlig trädgårdskompostering, inom
fastigheten Getakärr 6:17.

Yttrande
Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig i ärendet under samrådet, Kfn §
21, 2013-02-27. Nämnden betonar här att det bör tas i beaktande att delar av
Påskbergsskogen tas i anspråk, vilket strider mot intentionerna i gällande
översiktsplan. I Fördjupning för stadsområdet 2010 anges, att närheten till
lätt tillgängliga, kvalitativa grönområden för rekreation inte får äventyras
vid förtätning. Ett av punkthusen kommer att ligga inom Påskbergsskogens
södra del. Nämnden menar också i sitt yttrande att det bör undersökas
möjligheten att omdisponera placeringen av huskropparna i syfte att
minimera åverkan av Påskbergsskogen, alternativt att avstyrka byggnation
av den nordligaste huskroppen.
Hur detta beaktats framgår inte med tydlighet i samrådshandlingen. Nu
menar man i planförslaget att man tar hänsyn till detta genom att plankarten
får en tydligare markering, vad som skall betraktas som natur, alltså allmän
platsmark. Intentionerna är att bevara så mycket som möjligt av den
befintliga topografin. Gränsen mellan naturmark och kvartersmark kommer
att studeras vidare, bland annat avseende husets höjdsättning, med syfte att
åstadkomma en naturlig övergång mellan natur- och tomtmark.
Flera remissvar ställer sig ytters tveksamma till att delar av
Påskbergsskogen tas i anspråk. Hamn- och gatuförvaltningen beskriver i sitt
yttrande Påskbergsskogens unika värden. ”Påskbergsskogen är en av
Varbergs viktigaste stadsdelsparker/tätortsnära natur med höga
rekreationsvärden för motion, promenader, lek, naturupplevelse och ro”.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden
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Det är betänkligt att inget av detta tas i beaktande i detaljplaneförslaget.
Några justeringar har gjorts bl.a. beträffande fasta fornlämningar och att
byggnationen inte kommer att beröra dessa. Arkeologiska undersökningar
kommer ändå att behöva göras och är beställda.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 17 april 2013, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 maj 2013, § 66.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Stadsbyggnadskontoret

Utdragsbestyrkande

Datum
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Kfn § 65

Rapporter
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- lägga rapporterna till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Kf § 45 – 2013-04-16. Resultatreserv (Dnr KFN 2011/0166-18)
2. Kf § 42 – 2013-04-16. Beslut om ansvarsfrihet för 2012 års förvaltning
och godkännande av årsredovisning 2012 (Dnr KFN 2011/0166-17).
3. Kf § 46 – 2013-04-16. Budgetöverföring från 2012 till 2013 (Dnr KFN
2011/0166-19).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Kfn § 66

Delegeringsbeslut
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- lägga informationen om delegeringsbeslut till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Beviljade registreringar 17 § lotterilagen, januari-april
Delegeringsbeslut: Nina Brunhage (Dnr KFN 2013/0077-1).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2013,

Datum

