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Dnr

Förvaltningen informerar
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Enhetschef/verksamhetsutvecklare för Aktiv Senior, Åsa Johnsson,
presenterar sig för nämnden.
2. Fritidschef Mari Hagborg Lorentzon informerar:
- Kultur- och fritidsnämndens presidie har tillsammans med
kommunstyrelsens presidie träffat HK Varberg angående
anläggningskrav vid spel i högre division.
- Förvaltningen deltog i invigningen av Idrottshistoriska sällskapets nya
lokaler och uppvaktade med en blomma. Dialog sker med föreningen.
- Dialog sker med Varberg BOIS om wifi på Påskbergsvallen utifrån krav
som Svenska Fotbollförbundet ställer.
- Reklamskyltar 2017, fakturering
- Informationsmöte i Veddige simhall 28 mars om hur anläggningen
påverkas vid stängning av Håstens simhall.
3. Kulturchef Ingemar Arnesson informerar:
- Återinvigningen av Varbergs teater var lyckad.
4. Förvaltningschef Christina Josefsson informerar:
- Rekrytering av ny ungdomsutvecklare pågår, då tjänsten blivit vakant.
- Förvaltningen är delaktig i ett nytt förvaltningsövergripande uppdrag,
KUB, som innebär att kommunens förvaltningar och bolag samarbetar
kring kreativitet i staden under byggtiden av tunneln och Västerport.
- Rekryteringsprocess av ny förvaltningschef är påbörjad.
- Förvaltningens arbete med friskvårdssatsningen pågår. Under vecka
13 har hälsoinspiratörerna träffats och planerat.
- Förvaltningen har föredragit för kommunstyrelsen om kvalitet och
pengar, hur vi ligger till i förhållande till övriga kommuner och hur vi
använder våra pengar. Presentation sker för kultur- och fritidsnämnden
vid senare tillfälle.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

Ny bad- och simanläggning - dialog
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Samhällsutvecklingsdirektör Jan Malmgren och Fritidschef Mari Hagborg
Lorentzon redogör för ärendet.
- Förändringar i layouten gör att den budget som var planerad utefter
förstudien inte räcker till.
- Beslut om avsteg från förstudien och eventuellt tilläggsäskande kommer
att ske på nämnden i augusti och slutligt beslut tas i kommunfullmäktige i
september.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

Avstämning för kultur- och fritidsnämndens
investeringar
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Kulturchef Ingemar Arnesson informerar:
- Varbergs teater – tillbyggnaden är försenad och det kommer att påverka
planerade arrangemang. Det innebär en extra kostnad som kommer att
belasta investeringsbudgeten. Budget bedöms dock hållas i sin helhet.
- Meröppet i Veddige – Inga avvikelser från tidsplan och budget.
2. Fritidschef Mari Hagborg Lorentzon informerar:
- Ankarhallens omklädningsrum – Inga avvikelser från tidsplan och
budget.
- Lindvallens omklädningsrum – Inga avvikelser från tidsplan och
budget.
-Konstgräs Håsten – Projektering pågår.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

Avstämning för förstudier för kultur- och
fritidsnämndens investeringar
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Inga pågående förstudier att rapportera.
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Dnr KFN 2018/0048

Månadsrapport januari-februari 2018
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. att lägga månadsrapport för januari-februari 2018 till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens driftbudget uppgår till 146 631 tkr efter
februari månad och har därmed förändrats sedan kommunfullmäktiges
budgetbeslut i november 2017 (136 182 tkr). Nämnden har under februari
fått slutlig hyreskompensation för Träslövsläges bibliotek motsvarande 718
tkr samt ramkompensation för drift- och verksamhetskostnader (netto)
motsvarande 9 731 tkr för Tresteget - Trönninge idrottscentrum.
Nämndens driftutfall efter februari månad uppgår till 25 973 tkr vilket
innebär att 18 procent av budgeten är förbrukad. Det är en procentenhet
över den generella riktpunkten som uppgår till 17 procent, men är på
samma procentuella nivå som föregående år.
Under februari månad har kulturavdelningen betalt ut bidrag till
kulturföreningarna och till studieförbunden och därmed ligger
bidragskostnaderna (20 procent) något över den generella riktpunkten.
Kapitalkostnaderna (21 procent) överskrider också den generella
riktpunkten vilket beror på att kapitalkostnaderna för 2017 års
investeringar belastar utfallet, men nämnden har ännu inte blivit
budgetkompenserade för dem.
2018 års investeringsbudget uppgår till 6 500 tkr och innehåller 400 tkr för
utrustning till Lindvallen, 350 tkr för konstgräs centrum, 2 000 tkr för
omläggning löparbanor på Påskbergsvallen, 2 000 tkr till ram för mindre
verksamhetsinvesteringar och 1 000 tkr för mindre konstnärlig gestaltning
samt 750 tkr för inventarier till omklädningsbyggnad i Träslövsläge.
Efter februari månad har 267 tkr upparbetas av totala 6 500 tkr.
Nytt för i år är att den ekonomiska rapporteringen sker via
beslutsstödsystemet Hypergene och av den anledningen kommer det vara
en ny layout och struktur på månadsrapporten. Nytt för i år är också att
månadsrapporten även innehåller nyckeltal kopplat till
personaluppföljningen.

Beslutsunderlag
Månadsrapport januari-februari 2018 (inkluderar även delar som ska
skickas in centralt)
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Övervägande
Inga anmärkningsvärda avvikelser bedöms inträffa utifrån lagd driftbudget.
Samma bedömning görs för investeringsbudgeten.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2018/0047

Jämställdhetsbokslut 2017
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. godkänna jämställdhetsbokslut för 2017.
2. ge förvaltningen i uppdrag att inför nämndens sammanträde i
november 2018 utreda innehållet i och användningen av IP Skogen
utifrån ett jämställdhetsperspektiv.
3. ge arbetsutskottet i uppdrag att se över formerna för hur
jämställdhetsbedömningar används i ärendehanteringen.
4. ge förvaltningen i uppdrag att årligen genomföra en
spridningskonferens för jämställdhet med start hösten 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2014-09-24, § 120, att det varje år i
samband med nämndens årsredovisning skall göras en kartläggning och
analys av resursfördelningen inom nämndens verksamhetsområden,
baserat på hur mycket resurser som tilldelats män/pojkar respektive
kvinnor/flickor. Syftet är att skapa ett kvalitativt kunskaps- och
beslutsunderlag för att ekonomiskt och politiskt kunna resursfördela ur ett
jämställdhetsperspektiv samt att arbeta med jämställdhetsintegrering i
förvaltningens processer. Jämställdhetsbokslutet separeras från
årsredovisningen så det ska vara lätt för vem som helst att ta del av dess
innehåll och enkelt följa jämställdhetsbokslutet som eget ärende från år till
år.
De verksamhetsområden som kartlagts 2017 är Kulturskolan,
ungdomsgårdarna, MUVE, Centralen, Funka, konstutställningar, bibliotek,
kulturarrangemang, simskolan, is- och badanläggningar, samt bidrag och
stöd till föreningslivet.
I årets bokslut kan ses att det riktade arbetet med jämställdhet har gett
fortsatt positiva resultat i verksamheterna. Till exempel har andelen flickor
i ungdomsverksamheten ökat. Ur ett resursfördelningsperspektiv kan nu
Kulturskolans verksamhet betraktas som jämställd medan det fortsatt finns
behov av att öka andelen pojkar i verksamheten. En 4R-analys har
genomförts på Varbergs stadsbibliotek där en stickprovsmätning av vad
besökare gör på biblioteket har genomförts. Den visar att det är en
jämställd andel kvinnor och män som tar del av bibliotekets resurser men
att de i viss mån gör olika saker. Dessa förbättringar är alla ett resultat av
ett medvetet arbete för att öka jämställdheten inom verksamheterna.
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Det finns fortfarande några områden som behandlas i
jämställdhetsbokslutet där ytterligare insatser behöver göras för att få en
jämn könsfördelning. Dessa är bland andra Mittpunktens ungdomsgård,
besökare till Hamnmagasinet, föreningars nyttjande av ishallar och
besökare till friskvårdsaktiviteter i badanläggningarna.

Beslutsunderlag
Jämställdhetsbokslut 2017.

Jämställdhetsbedömning
Ett bokslut kring hur nämnden arbetar med jämställdhet synliggör
snedfördelningar i hur resurser fördelas till pojkar/män och
flickor/kvinnor. Genom den kunskapen kan åtgärder sättas in för osakliga
skillnader i hur verksamhet utformas för att vara inkluderande för båda
könen. Jämställdhetsbokslutet betyder att jämställdhetsfrågan kommer på
dagordningen inom samtliga verksamheter. Jämställdhetsbokslutet har
spelat en stor roll för den positiva utvecklingen av nämndens verksamheter
ur ett jämställdhetsperspektiv som går att läsa i årets bokslut.

Övervägande
Trots att det i de flesta verksamheter skett positiva förändringar behöver
arbetet fortsätta att prioriteras och följas årligen. Det finns anläggningar
och verksamheter inom nämndens verksamhetsområden som inte följs upp
ur ett jämställdhetsperspektiv. Förslag på områden att utveckla vidare:
- fortsatt arbete med de verksamheter som inte har en jämställd
resursfördelning
- översyn av bidragssystemet till föreningar ur ett jämställdhetsperspektiv
- uppföljning av kvalitén på och resultat av jämställdhetsbedömningar i
beslutsförslag
- kartläggning av IP Skogen ur ett normkritiskt perspektiv
- arbeta med normkritik inom föreningsliv och ungdomsgårdsverksamhet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 43

Sammanträdesprotokoll
2018-03-28

11

Dnr KFN 2018/0046

Verksamhetsplan – Aktiv senior
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. att godkänna verksamhetsplan för Aktiv senior.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har tagit fram en verksamhetsplan för Aktiv
senior som ska ligga till grund för uppstarten av verksamheten. All
verksamhet inom kultur- och fritidsområdet som riktar sig till seniorer har
samlats under det som kallas Aktiv senior. Aktiv senior innebär att ta ett
helhetsgrepp kring mötesplatser och aktiviteter för seniorer i hela
kommunen.
Kommunfullmäktige har tillskjutit 2,5 miljoner kronor i ram för att skapa
och utveckla seniorverksamheten samtidigt som befintlig
mötesplatsverksamhet, som tidigare legat under socialnämnden, numera
ansvaras för av kultur- och fritidsnämnden. Inriktningen på verksamheten
inom Aktiv senior är att skapa god hälsa för seniorer i Varberg, där fokus
ligger på att utveckla eller bibehålla en god hälsa. Det innebär att
verksamheten ska främja hälsa och förebygga ohälsa utifrån en helhetssyn
på hälsa.
Mötesplatser
Det finns mötesplatser för äldre på olika platser i kommunen, det är både
mötesplatser för enbart äldre och andra öppna mötesplatser som till
exempel kulturhuset Komedianten och biblioteken. Aktiv senior innehåller
även frivilligverksamheten där frivilliga krafter bidrar med att stödja och
anordna aktiviteter för andra äldre på till exempel mötesplatser.
Ljuspunkten
I centrala Varberg på Lorensberg ligger Ljuspunkten som är en
samlingslokal om cirka 14o kvadratmeter. I Ljuspunkten kommer det
erbjudas aktiviteter och café genom ”Ljuspunktsföreningen”. Föreningen
nyttjar lokalen under önskade tider. Alla som vill vara med på aktiviteter på
Ljuspunkten får bli medlemmar i föreningen för en mindre summa pengar.
Mobil verksamhet
Det mobila teamet ska röra sig runt om i kommunen och stötta föreningsliv
och ideella krafter att fylla olika mötesplatser och lokaler med verksamhet.
Teamet kan bidra med att undersöka vad det är för verksamheter som
efterfrågas, hjälpa till att starta upp dem och även stötta ideella krafter att
driva dem vidare.
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Frivilligverksamheten
I Varberg finns ett stort antal frivilliga som består av människor som vill
göra en insats för en annan medmänniska genom att till exempel ordna
träffar, gymnastik, följa med på utflykter och andra aktiviteter. Syftet är att
erbjuda äldre personer ökade möjligheter till social samvaro utifrån ett
hälsofrämjande perspektiv. Det frivilliga arbetet samordnas inom Aktiv
senior.
Kultur för äldre
Kultur för äldre är en verksamhet som bekostas av Region Halland där
ansvaret för utförandet delas mellan socialnämnden och kultur- och
fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kulturevenemang
och aktiviteter som riktar sig till alla äldre som bor hemma och
socialnämnden riktar sina insatser till de äldre som bor i särskilt boende. I
samband med starten av Aktiv senior går ansvaret för kultur för äldre över
från kulturavdelningen till enheten Aktiv senior som är organiserat under
fritidsavdelningen. En del av utförandet, den del som genomförs av
lokalbiblioteken, kommer fortsättningsvis ligga under kulturavdelningen.

Beslutsunderlag
KS 2018-02-27, § 20.
Verksamhetsplan aktiv senior.

Jämställdhetsbedömning
Verksamheten med mötesplatser och aktiviteter för seniorer vänder sig till
både kvinnor och män i syfte att förbättra hälsa och välmående. Kvinnor
och män i åldersgruppen har olika önskemål och behov i fråga om
aktiviteter och innehåll. Det är deltagarna själva som ska bestämma vilket
innehåll verksamheten ska ha. Genom att kultur- och fritidsnämnden
arbetat intensivt med jämställdhetsfrågorna under många år kommer
jämställdhetsfrågan och jämlikhetsfrågan vara central i all planering,
genomförande och uppföljning. På så sätt skapas goda förutsättningar för
en verksamhet som kommer gynna både kvinnors och mäns hälsa och
välmående på lika villkor.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2017/0191

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan
2018; Målvärden
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. stryka indikatorn "Antal aktiviteter och projekt riktade mot specifika
grupper” ur Verksamhetsplan 2018.
2. fastställa målvärden för indikatorerna till kultur- och fritidsnämndens
mål och lägga dokumentet som bilaga till Verksamhetsplan 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Indikatorer för nämndsmål och prioriterade områden har antagits i
verksamhetsplanen av kultur- och fritidsnämnden 2016-12-14, § 126.
Bilagan ”Målvärden 2018” redovisar förslag på målvärden och
måluppfyllelse för varje indikator. Avseende indikation för måluppfyllnad
används en indelning i grönt, gult och rött.
För att beräkna måluppfyllelse används en uppdelning enligt följande:
Uppnått: 90–100 procent (uppnår eller överstiger målnivån).
Nära: 70 – 89 procent (mindre, acceptabel avvikelse från målnivån).
Ej accepterat: 0 – 69 procent (större, oacceptabel avvikelse från målnivån).

Beslutsunderlag
Förslag målvärden 2018.

Övervägande
Indikatorn ”Antal aktiviteter och projekt riktade mot specifika grupper (till
exempel arbetslösa unga, funktionsnedsatta, ensamkommande)” anses inte
längre vara relevant eftersom verksamheten idag alltid erbjuder alla unga
att delta i aktiviteter och projekt. Detta utifrån att förhållningssättet är att
göra alla unga delaktiga i ungdomsverksamheten.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2018/0033

Internkontrollplan 2018
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. anta förslag till internkontrollplan för 2018 med föreliggande riskanalys
som underlag.
2. att återrapportering till nämnden sker i samband med delårsbokslut
2018.
3. att slutredovisning sker i januari 2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har enligt kommunallagen ansvaret för den
interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Syftet med internkontroll
är att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med mål och riktlinjer,
att de offentliga resurserna hanteras på ett effektivt och ändamålsenligt sätt
samt att nämnden har möjlighet att utöva kontroll över sitt ansvarsområde.
Genom att systematiskt arbeta med internkontroll identifieras förbättringsoch utvecklingsområden samtidigt som återkoppling sker till
verksamheterna.
Den årliga internkontrollplanen baseras på en riskanalys. Nämnden
beslutar utifrån analysen om ett antal kontrollpunkter för innevarande år.
Återrapportering om hur kontrollpunkterna hanterats ska ske efter beslut
av nämnden. I enlighet med den av fullmäktige antagna strategin för
internkontroll ska nämnden också senast under mars månad innevarande
år lämna in en internkontrollplan. Resultatet av uppföljningen ska lämnas
till kommunstyrelsen senast den 31 mars påföljande år.

Beslutsunderlag
Internkontrollplan 2018.
Riskanalys 2018.

Jämställdhetsbedömning
Ej relevant att genomföra en jämställdhetsbedömning i ärendet gällande
internkontrollplan 2018.

Övervägande
Förvaltningen har genomfört en riskkartläggning över ett antal områden
som bedömts vara relevanta att granska i den interna kontrollen. Varje
riskområde har bedömts utifrån kriterierna sannolikhet och konsekvens.
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Därefter har de graderats och placerats på en riskkarta vilket ger en
indikation på riskens sannolikhet och effekt om risken inträffar.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 28 februari 2018, § 22, ge
förvaltningen i uppdrag att ta fram en internkontrollplan för 2018
innehållande punkterna:
1. Delegation
2. Rutiner för hot och våld i verksamheten
3. Varberg Direkt
4. Digital arbetsmiljö
Nämnden beslutade också att periodiskt återkommande
internkontrollpunkter utgår ur internkontrollplan 2018 och förs över till
förvaltningens egenkontroll som en del i det systematiska
förbättringsarbetet. Egenkontrollpunkterna informeras till kultur- och
fritidsnämnden i januari nästkommande år. Förvaltningen har utifrån detta
utarbetat förslag till internkontrollplan 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2018/0043

Ansökan om medel för medverkan i projektet
Jubileumsår Halland
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. fördela 75 tkr ur nämndens resultatreserv 2018 till
förvaltningsledningen för att delta i projektet Jubileumsår Halland, som
pågår 2018 - 2019.
2. att redovisning av hur anslagna medel använts skall ske på nämndens
möte i november 2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
På initiativ från länsstyrelsen ska 400-årsjubileet av Halmstad slott och
Varbergs fästning uppmärksammas under 2018 och 2019. Syftet med
projektet är att öka kunskapen om och intresset för Hallands tidigmoderna
historia samt ge nya perspektiv på Hallands historia. Partners i projektet är
Länsstyrelsen i Hallands län, Statens fastighetsverk (för Varbergs fästning),
Region Halland, samt Halmstad och Varbergs kommun. I projektgruppen,
som leds av landshövding Lena Sommestad, ingår dessutom representanter
från Hallands kulturhistoriska museum och Hallands konstmuseum.
Projektet löper från augusti 2018 till augusti 2019 med invigning och
avslutning på Halmstad slott och Varbergs fästning. Däremellan bidrar
aktörerna med ett eller flera arrangemang som anknyter till jubileet. För
kultur- och fritidsnämnden innebär det att utveckla och samordna de
insatser i verksamheten som kan gynna Jubileumsåret.
Innehållet i arrangemangen bestäms av respektive arrangör, men kan delas
in i tre huvudkategorier:




Gestaltning/scenkonst
Kunskap/forskning/fakta
Förmedling/berättande

Målet är att öka kunskapen om Hallands historia hos invånarna, men även
att öka intresset för Halland som helhet hos besökare, både faktiska och de
som är presumtiva. I och med att projektet löper över två somrar är
besökare en viktig målgrupp och det ger möjlighet att lyfta fram kulturarvet
som en viktig del av destinationsutvecklingen i Halland och Varberg.
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Jämställdhetsbedömning
Kultur- och fritidsnämnden ämnar arbeta aktivt för att aktiviteter och
arrangemang inom projektet kommer män och kvinnor, pojkar och flickor
till lika del.

Övervägande
Mot bakgrund av ovanstående bedömer kultur- och fritidsnämnden att
projektet är angeläget för Varbergs kommun och fördelar 75 tkr ur
nämndens resultatreserv 2018 till förvaltningsledningen för att delta i
projektet Jubileumsår Halland, som pågår 2018 - 2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2018/0037

Remiss - Yttrande gällande samråd för
detaljplan Träslöv 30:1
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. att tillstyrka förslaget på ny detaljplan för Träslöv 30:1.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Planområdet gränsar i öster till Österleden och i norr och nordväst till
bostadsområdet Arboretum 1 som är under utbyggnad med villor, parhus
och flerbostadshus. Väster om planområdet ligger ett större
rekreationsområde, Prästakullen, och söderut finns obebyggd skogs- och
åkermark.
Syftet med detaljplanen för Träslöv 30:1, även kallad Arboretum etapp 2, är
att möjliggöra uppförandet av en blandad bostadsbebyggelse i form av
flerbostadshus, radhus och friliggande villor, samt ett vårdboende.
Planförslaget möjliggör cirka 130 bostäder, varav cirka 80 i flerbostadshus
och cirka 50 i parhus och villor. För vårdboende möjliggörs 60 platser. I
samband med utvecklingen ska även nya gång- och cykelförbindelser inom
och i anslutning till området säkerställas samt nya kopplingar till
angränsande rekreationsområde och tillskapande av ytor för lek/rekreation
inom området. Förslaget överensstämmer med översiktsplanen.
Arkeologiska fynd har gjorts (inom område D) och en förundersökning har
genomförts i området. Vid undersökningen dokumenterades bland annat
fynd av keramik från järnåldern samt enstaka härdar och skärvsten. Fynden
fördjupar en kunskapsbild av mindre härdområden som förekommit på
terrasser och sluttningar öster om höjdryggen Prästakullen med ett stråk av
gravmonument i form av rösen och stensättningar från brons- och
järnåldern. Resultatet av förundersökningen är att tillräcklig arkeologisk
information har dokumenterats, och att inga ytterligare arkeologiska
insatser är motiverade.
Planförslaget bedöms inte ha någon negativ påverkan på kulturmiljön.

Beslutsunderlag
Plan- och genomförandebeskrivning. Detaljplan för Träslöv 30:1.
Arboretum, etapp 2, samrådshandling, 2018-01-15, Varbergs kommun.
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Arkeologisk förundersökning av boplats RAÄ 106:1 och 188 (ID AC2503)
inom Träslöv 30:1 i Träslövs socken, Varbergs kommun, Hallands län.

Övervägande
Då en arkeologisk förundersökning gjorts och fyndmaterialet
dokumenterats finns inget att erinra inom området fornlämningar och
kulturhistoria. Planen bedöms inte påverka kultur- och fritidsnämndens
ansvarsområden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2018/0039

Nytt rondellnamn, korsningen Almers
väg/Kattegatts vägen/Södra vägen
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. att tillstyrka föreliggande namnförslag, det vill säga Mariedalsrondellen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Med anledning av ny rondell vid korsningen Almers väg/Kattegattsvägen/Södra vägen föreslår stadsbyggnadskontoret att rondellen namnsätts
till Mariedalsrondellen. Stadsbyggnadskontoret vill därav ta del av kulturoch fritidsnämndens synpunkt på namnförslaget.

Beslutsunderlag
Skrivelse från stadsbyggnadskontoret 2018-01-29.

Jämställdhetsbedömning
Jämställdhetsbedömning är inte aktuell i ärendet.

Övervägande
Kultur- och fritidsnämnden har inget att invända mot namnförslag på ny
rondell vid korsningen Almers väg/Kattegatts vägen/Södra vägen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Kfn § 49

Delegeringsärenden
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. att lägga redovisning av delegeringsärenden till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Projektstöd – avslag på ansökan för efterproduktion Tennis Dad (Dnr
KFN 2018/0040).
2. Projektstöd – beviljande av ansökan för Hopp Körkonsert med 28 tkr
(Dnr KFN 2018/0044).
3. Projektstöd – beviljande av ansökan för Operafestival på Varbergs
teater med 50 tkr (Dnr KFN 2018/0032).
4. Idécentralen – beviljande av projektet ”Hållbar modekollektion i
Varberg” med 10 500 kronor (Dnr KFN 2018/0049).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Kfn § 50

Rapporter
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. att lägga redovisning av rapporter till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Stadsbyggnadskontoret (Dnr 2017/2000) - GETAKÄRR 9:14.
Tidsbegränsat lov – Nybyggnad komplementbyggnad.
2. KS § 31 (Dnr KS 2017/0357) – Revidering av
fastighetsinvesteringsprocessen.
3. KS au § 108 (Dnr KS 2017/0738) – Ansökan om bidrag till
fiberinstallation i bygdegårdar.
4. Hälsoskyddsenheten (Dnr 2018/001264) – Tillsyn enligt miljöbalken på
idrottsanläggning, Varbergs ishall, fastighet Getakärr 4:1.
5. Hälsoskyddsenheten (Dnr 2018/001264) – Beslut om timavgift för
tillsyn enligt miljöbalken, kultur- och fritidsförvaltningen, fastigheten
Getakärr 4:1.
6. Hälsoslyddsenheten (Dnr 2018/001212) – Tillsyn enligt miljöbalken,
Veddige ishall, fastigheten Veddige 33:3.
7. Hälsoskyddsenheten (Dnr 2018/001212) – Beslut om timavgift för
tillsyn enligt miljöbalken, kultur- och fritidsförvaltningen, fastigheten
Veddige 33:3.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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