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Mari Hagborg Lorentzon, avdelningschef fritid
Ingemar Arnesson, avdelningschef kultur
Mia Svedjeblad, lokalstrateg
Ulrika Hernant, kvalitetsutvecklare
Johan Suomela, controller
Camilla Påhlsson, konstnärlig ledare §§ 134–136

Utses att justera

Pierre Ringborg ( )

Justeringens plats
och tid

Kultur- och fritidsförvaltningen den 30 oktober 2018

Sekreterare

Gunilla Sandkvist

Ordförande

Christofer Bergenblock

Justerande

Pierre Ringborg ( )

Linda Berggren (S)
Roland Ryberg (S)
Viveca Haugness (S)
Robin Svensson (S)

Paragraf

129–149

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2018-10-24

3

Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

24 oktober 2018

Datum då anslaget sätts upp

7 november 2018

Datum då anslaget tas ned

28 november 2018

Förvaringsplats för
protokollet

Kultur- och fritidsförvaltningen, Norrgatan 25.

Underskrift

Gunilla Sandkvist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 128

Sammanträdesprotokoll
2018-10-24

4

Dnr KFN 2018/0152

Avsteg från förstudie ny bad- och
simanläggning Varberg
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. godkänna ”Rapport – förändrad budget för ny bad- och
simanläggning Håsten” inklusive föreslagna avsteg från beslutad
förstudie samt övriga förslag till kostnadsbesparingar.
2. föreslå kommunfullmäktige besluta utöka investeringsramen för
projektet 34008 Bad- och simanläggning Håsten med 84 000 tkr till
totalt 451 500 tkr, utifrån kultur- och fritidsnämndens rapport om
förändrad budget för ny bad- och simanläggning Håsten.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Efter att fullmäktige den 15 november 2016 beslutat om investeringsram för
ny bad- och simanläggning i Varberg har projektdirektiv skrivits och
projektet överlämnats till Varbergs Fastighets AB för projektering och
byggnation.
NCC har handlats upp i en partneringsamverkan och projektering pågår. I
arbetet våren 2018 framkom det att kostnadsläge för byggnation av ny
simanläggning är betydligt högre än de erfarenhetssiffror som angavs i
förstudien. Detta har inneburit att projektet sett över planerad yta i ny
anläggning och funnit möjligheter att förtäta samt föreslå funktioner som
kan utgå. Detta arbete har medfört inte bara att kostnaden minskat, då ytan
är mindre, utan även att verksamheten bedömer att anläggningen är mer
funktionell än tidigare.
Vid överlämnandet av riktpriskalkylen till Varbergs Fastighets AB i augusti
2018 kvarstår att kostnadsläge för byggnation av en simanläggning fortsatt
är betydligt högre än erfarenhetssiffrorna från förstudien trots att
föreslagna förändringar till avsteg från förstudien inarbetats. Förslag till
besparingar har redovisats och diskuterats utifrån kultur- och
fritidsnämndens ansvarsområde och besparingsförslagen med eventuella
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konsekvenser för verksamheten redovisas i ”Rapport – förändrad budget
för ny bad- och simanläggning Håsten”.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämnden 19 oktober 2016, § 104.
Förstudierapport ”Ny bad- och simanläggning i Varberg”, 13 september
2016.
”Rapport – förändrad budget för ny bad- och simanläggning Håsten”.

Övervägande
Efter en tids projektering och kostnadsberäkningar ser beställaren att
gällande investeringsram inte kommer att hålla om samtliga funktioner
som beskrivits i förstudien ska genomföras. För att kunna minska nybyggd
yta krävs omdisponering av funktioner samt att extra kostnadsdrivande
delar ändras eller utgår utan konsekvens för vattenyta i bassänger. De
funktioner som föreslås utgå påverkar inte målet att skapa en bra
anläggning där fler aktiviteter kan rymmas och framförallt att ytan för
aktivitetsbadet blir optimal för att skapa en attraktivitet för kommunens
invånare. Ytan för träningssimning kvarstår och ger föreningarna plats att
växa. Då riktpriskalkylen fortsatt är hög har besparingsförslag lyfts in i
projektet. De avsteg och besparingsförslag som föreligger enligt rapporten
påverkar verksamheten i olika utsträckning men bedömningen är att de ej
får konsekvenser som påverkar den nya bad- och simanläggningen negativt.
Efter föreslagna avsteg från beslutad förstudie samt övriga förslag till
kostnadsbesparingar beräknas ny investeringsram uppgå till 451 500 tkr,
vilket innebär en ramökning med 84 000 tkr.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr

Förvaltningen informerar
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Katarina Sundberg, ny förvaltningschef presenterar sig för nämnden.
2. Mari Hagborg Lorentzon, avdelningschef, informerar:
- Sjöaremossens isbana är godkänd för elitseriespel efter inspektion
av svenska bandyförbundet.
- Veddige simhall – Öppningskalas vecka 44.
- Aktiv senior – En seniorförening är bildad och fredagen den 26
oktober klocka 14.00 är det premiär med våffelcafé.
- Lena Naenfeldt, koordinator för mobila seniorverksamheten, är
anställd sedan 8 oktober.
3. Ingemar Arnesson, avdelningschef kultur, informerar:
- Från 1 januari 2019 kommer Västerports Kök AB att driva
caféverksamheten i Komedianten.
- Kulturhistoriska museet uppmärksammar under 2018-2019 400årsjubileet för Varbergs Fästning och Halmstads slott. Under våren
2019 planeras för olika evenemang på Varbergs Fästning.
- 10 november är det invigning av meröppet på Veddige bibliotek.
4. Christina Josefsson, f.d. förvaltningschef, informerar:
- Det har bildats en förening som arbetar i andan av ”Varberg calling
for peace”.
- Fram till 7 november går det att nominera till det externa
jämställdhetspriset.
- KUB – Grupp med medlemmar från olika förvaltningar som
arbetar för kreativitet i Varberg under byggtiden. Den gamla Preemstationen kommer att vara hjärtat i projektet.
- Ungdomsgården Mittpunkten har utökade öppettider med en kväll
i veckan.
- Ungdomsgården Station 432 är samlingsplats för syskongrupper
och anhöriga till barn med funktionsvariation.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

Kultur- och fritidsnämndens investeringar
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Mia Svedjeblad, lokalstrateg, informerar:
Pågående projekt:
- Omklädning Ankarhallen – Kvarstår viss inredning i de förråd som byggs i
för detta omklädningsrum.
- Varbergs Teater – Kvarstår trappa vid tillbyggnad av varumottagning och
lastzon.
- Konstgräsplan Centrum – Byggnation pågår. Ingen avvikelse från plan och
budget. Slutbesiktning november 2018.
- Löparbanor Påskbergsvallen – Slutbesiktning genomförd. Några punkter
rättas till och kompletterande slutbesiktning sker i maj 2019.
Klara förstudier och/eller åtgärdsval:
- Omklädningsbyggnad Sjöaremossen – Avvaktar investeringsbeslut i
kommunfullmäktige november 2018.
- Konstgräsplan Väröbacka – Avvaktar beslut om förstudie i
kommunstyrelsen.
- Kyrkskolan Tvååker – Avvaktar beslut om förstudie i kommunstyrelsen.
- Skatepark Varberg – Avvaktar beslut om förstudie i kommunstyrelsen.
- Bibliotek Kungsäter – Bygglov inlämnat, förslag på hyresavtal framtaget.
Beräknad invigning i februari 2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2018/0048

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

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens budget uppgår till 150 645 tkr och därmed har
ingen budgetförändring skett under september månad.
Nämndens driftutfall uppgår till 107 626 tkr av budgeterade 150 645 tkr.
Det innebär att 71 procent av budgeten är förbrukad. Det är fyra
procentenheter under den generella riktpunkten som uppgår till 75 procent,
och fem procentenheter under förra årets förbrukning som då låg på 76
procent.
Intäkterna ligger, likt tidigare månader, högt i förhållande till förra året
vilket beror på att nämnden fått in ett flertal bidrag från diverse
myndigheter som man ej kände till vid årets början. Vissa av bidragen ska
dock periodiseras till 2019. Andra faktorer till de ökade intäkterna är en
tidigareläggning av fakturering till Kungsbacka kommun avseende
Sjöaremossen samt en fin sommar på Simstadion.
Kostnaderna för personal, bidrag, lokalhyra, avskrivningar och räntor följer
plan och inga större avvikelser från budget ser ut att inträffa.
Övriga utgifter ligger på en bra nivå. Det är dock troligt att övriga utgifter
kommer överskrida budgeten med tanke på att nämnden tagit i anspråk
445 tkr ur resultatreserven för specifika satsningar samt att det finns ett
direkt samband mellan de ökade intäkterna och de övriga utgifterna.

Beslutsunderlag
Månadsrapport september 2018

Jämställdhetsbedömning
Ingen jämställdhetsbedömning anses nödvändig för det här ärendet.

Övervägande
Förvaltningens bedömning är att inga anmärkningsvärda avvikelser
kommer att inträffa utifrån lagd budget. Därmed är prognosen att nämnden
gör ett underskott på 445 tkr eftersom nämnden beslutat att ta i anspråk
445 tkr ur resultatreserven.
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För investeringsbudgeten beräknas ett överskott på 750 tkr inträffa.
Anledningen är att inventarierna till Lindvallen och Ankarvallens
omklädningsrum inte beräknas användas fullt ut.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2018/0033

Kvalitetssäkring av statistik och systematisk
struktur - uppföljning av internkontroll
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. godkänna genomförd uppföljning av punkten ”Kvalitetssäkring och
systematisering av statistik” från internkontroll 2017.
2. ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till förändringar av
nyckeltalen inför nämndens sammanträde i december 2018.
3. att den könsuppdelade statistiken undantagsvis får samlas in via
systematiska stickprovskontroller.
4. ge förvaltningen i uppdrag att i övrigt genomföra förändringar i enlighet
med utredningens förslag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Den 15 februari 2017, § 17, beslutade kultur- och fritidsnämnden, baserat på
förvaltningens riskanalys, att bland annat kvalitetssäkra nämndens nyckeltal.
Under 2017 pågick ett arbete med att kartlägga hur många nyckeltal som
rapporteras, vad nyckeltalen har för roll i verksamheten, hur beräkningar görs
och hur kvalitetssäkrade respektive nyckeltal är. I samband med
slutredovisningen 2018-01-31, kfn § 5, av interkontrollpunkterna för 2017
konstaterades det att ett fortsatt arbete krävs för att minimera antalet
nyckeltal utifrån nyttan i verksamheten och om de är kvalitetssäkrade.
Därefter kan en systematisk struktur för statistikinhämtning och
kvalitetsuppföljning tas fram.
På förvaltningen finns idag en mängd olika typer av statistikinhämtning i form
av nyckeltal, personalnyckeltal, indikatorer och jämförelsetal. De flesta
nyckeltalen följs upp månadsvis i samband med den ekonomiska
uppföljningen. Tanken är att nyckeltalen ska beskriva basverksamheten på ett
bra sätt. Indikatorerna är kopplade till de politiska målen och för att
konkretisera dem används indikatorer som är kopplade till ett målvärde. Vissa
av nyckeltalen är också en indikator. Jämförelsetalen, som tillkommit på
senare år, redovisas i samband med planeringsdagarna som inleder
budgetåret. Jämförelsetalens syfte är att beskriva verksamhetens kvalitet och
effektivitet i relation till liknande kommuner som Varberg och genomsnittet i
riket.
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Syftet med uppdraget var att, utifrån internkontrollplanen 2017, att kartlägga
alla nyckeltal på förvaltningen utifrån om de är kvalitetssäkrade eller ej.

Beslutsunderlag
Utredning kvalitetssäkring av nyckeltal
Utvärdering nyckeltal (datainsamling)
Analys av vilka nyckeltal som är kvalitetssäkrade

Jämställdhetsbedömning
Att föra statistik över hur fördelningen ser ut mellan kvinnor/flickor och
pojkar/män som tar del av den verksamhet och de resurser som kultur- och
fritidsnämnden erbjuder är viktigt. Statistiken ger en bild av hur resurser
fördelas mellan könen och synliggör eventuella snedfördelningar i
resursfördelning. Åtgärder kan sättas in där det finns skillnader i hur
inkluderande verksamhet för båda könen utformas. Det är av största vikt
att statistiken som ligger till grund för beräkningar av kön är
kvalitetssäkrad för att en korrekt analys skall kunna göras.

Övervägande
Resultat visar att kultur- och fritidsnämnden har totalt 27 huvudnyckeltal, 26
delnyckeltal och 206 parametrar. Granskningen visar att av dessa 27 nyckeltal
är 19 kvalitetssäkrade vilket motsvarar 70 procent.
Utredningen visar att förändringar och förbättringar behöver genomföras för
att kvalitetssäkringen ska närma sig 100 procent;
-

-

-

Minska antalet nyckeltal och parametrar. I samråd med respektive
avdelningschef/enhetschef ta fram cirka fem nyckeltal per avdelning.
Istället för att räkna kön varje månad görs, där det anses behövas,
systematiska stickprov, exempelvis under en vecka vid tertial, delår och
helår.
Förstärka verktyg och system för statistikinhämtningen, exempelvis
besöksräknare, beslutsstödsystem (Hypergene) och ett system för
inhämtning samt lagring av statistik. Kostnaderna för detta bör
prioriteras inom befintlig budget framöver.
Skapa rutiner och instruktioner för hur, var och varför statistiken
samlas in och nyckeltalen beräknas.
Utbilda statistikansvariga nyckelpersoner i respektive verksamhet.
Rapportera nyckeltal till nämnd vid tertial, delår och helår.

Förvaltningens önskan är att i en process med avdelningarna, utifrån
resultatet, ta fram förslag på relevanta nyckeltal som beskriver
basverksamheten. Nya nyckeltal föreslås gälla från och med januari 2019.
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Dnr KFN 2018/0097

Svar remiss - förslag på riktlinjer för
lokalförsörjning, Varbergs kommun
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1.

anta förvaltningens yttrande som sitt eget över förslaget till riktlinjer
för lokalförsörjning, vilket innebär att dokumentet föreslås arbetas om i
sin helhet och därefter gå på förnyad remiss till nämnderna.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
I samband med översynen av fastighetsinvesteringsprocessen har behov
identifierats att utarbeta en förvaltningsövergripande modell för
kommunens lokalförsörjning för att tydliggöra lokalförsörjningsplanens
funktion och öka kopplingen till kommunens utbyggnadsplan och
budgetprocess, men också att tillgodose behovet för kommunens
verksamheter när det gäller ändamålsenliga lokaler och anläggningar.
Samhällsutvecklingskontoret har under hösten 2017 tillsammans med
berörda förvaltningar arbetat fram en tydligare och mer långsiktig modell
för lokalförsörjningsarbetet.

Beslutsunderlag
Beslut KSAU 2018-05-22 om remiss till berörda nämnder
Remissversion av Riktlinjer för lokalförsörjning, Varbergs kommun

Övervägande
Kultur- och fritidsnämnden ser positivt på att en kommunövergripande och
samordnad riktlinje för lokalförsörjning upprättas. Riktlinjerna ska
beskriva en tydlig ansvarsfördelning och årlig process för
lokalförsörjningsarbetet i kommunen. Processen är samordnad med
budgetprocessen och visar på vilka underlag som ska beslutas om och när
under året det ska ske.
Kultur- och fritidsnämnden upplever dock att dokumentet Riktlinjer för
lokalförsörjning är svåröverskådligt och svårtolkat med brister i struktur,
begreppsanvändning och motstridig information genom att rubrikerna
ibland kommer i ologisk ordning och att det är svårt att uppfatta
nivåskillnaden, att viktiga begrepp ibland skrivs olika, blandas ihop och får
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en oklar innebörd, samt att innehållet ibland skiljer sig mellan olika delar
av dokumentet (exempelvis vissa årtal). Dokumentet skulle vinna i
läsbarhet och förståelse av en omarbetning med en tydligare struktur som
pedagogiskt skapar förståelse för processen och hur den bidrar till bättre
överblick och god ekonomisk hushållning. Förutom det lämnas följande
synpunkter:
-

Ett förtydligande avseende tidsperspektivet för facknämndernas
lokalrevisioner efterfrågas. Kultur- och fritidsnämnden ser ett behov att
lokalrevisionen beskriver båda nivåer, taktiskt och strategiskt, då
fastighetsinvesteringsprocessens olika faser tenderar att bli långsträckt
och facknämndernas lokalrevisioner kommer vara ett underlag till den
kommungemensamma lokalförsörjningsplanen. Det upplevs uppstå en
otydlighet under punkterna 3.1, 4.1 och 6 där antal år som beskriv på
taktiskt respektive strategisk nivå skiljer sig åt.

-

Under punkten 2.1 önskas ett förtydligande i första stycket gällande
fastighetsägare- och fastighetsförvaltaransvar.

-

Under punkten 3.1 beskrivs serviceförvaltningens ansvar för den
taktiska planeringen av kommunens lokaler i samråd med respektive
hyresgäst något som bör ändras till respektive facknämnd. Under
operativa nivån beskrivs bland annat lokalanpassningar, evakuering,
anskaffning av ersättningslokaler och akut uppkomna lokalbehov. Detta
stycke kan med fördel kompletteras med en tydlig process där vem som
beslutar blir tydlig. Det kan även handla om hur frågor hanteras när
servicenämndens budget är begränsad. Texten kan uppfattas som att
alla lokalanpassningar kan göras om respektive facknämnd har beslutat
om det och har finansiering klar. Det kan vara värdefullt att även
beskriva de olika möjligheter för klassning av lokalanpassningar som
finns, exempelvis myndighetskrav.

-

Under punkten 3.4 Övergripande riktlinjer beskrivs att facknämnden
ansvarar för att behovet av lokaler för den egna verksamheten
tillgodoses. En omformulering av stycket krävs då facknämnderna inte
kan besluta om byggnation eller inhyrning av lokaler. Facknämnderna
ansvarar för att ta fram och besluta den egna lokalrevisionen och
samtidigt lyfta behov av lokaler till lokalberedningsgruppen eller i
behovsanalyser. Längre ner under samma punkt beskrivs innehållet i en
lokalrevision. Flera av punkterna kräver serviceförvaltningens
kompetens då denna kunskap inte finns inom facknämnden.
Facknämnden svarar för behovsanalys vilket är den första fasen i
fastighetsinvesteringsprocessen och i den görs enbart en schabloniserad
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uppskattning av investeringsram. Först vid efterföljande faser om
åtgärdsval och förstudie kan en preliminär framtida hyra tas fram.
Verksamhetskostnader är svåra att estimera innan förstudie påbörjats
då de för kultur- och fritidsnämndens beror på föreslagen placering,
synergi med andra verksamheter, föreningars aktiviteter och nyttjande
med mera. Dessa kostnader kan därför med fördel beskrivas i den
övergripande lokalförsörjningsplanen.
-

Under punkten 3.4 och 4.4 hanteras tomställda lokaler och lokalbank.
Det vore önskvärt med ytterligare förtydligande kring tomställda
lokaler, ekonomiska incitament för nämnderna och med vilken
flexibilitet lokaler kan lämnas eller övertas. Stycket som beskriver
nyinvesteringar i lokaler skulle vinnas att använda samma termer som
används i fastighetsinvesteringsprocessen. Sista meningen i andra
stycket kring lokalförändringar som ryms inom driftbudget behöver
kompletteras med eller genom ramförstärkning.
Dokumentet föreslås omarbetas i sin helhet med hänsyn till kultur- och
fritidsnämndens synpunkter samt därefter gå ut på förnyad remiss.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen
Magnus Sjöberg,
Samhällsutvecklingskontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 134

Sammanträdesprotokoll
2018-10-24

15

Dnr KFN 2018/0065

Konstnärlig gestaltning - Tvååkers centralpark
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. anta skissförslaget med titel Växla spår av konstnären Michael
Johansson som konstnärlig gestaltning för Tvååkers centralpark.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Konstrådet beslutade vid möte den 1 juni 2018, att föreslå konstnären
Michael Johansson att utföra ett skissuppdrag. Den 20 juni 2018, § 97,
beslutade kultur- och fritidsnämnden att tilldela Michael Johansson det
konstnärliga uppdraget och att ta fram ett skissförslag till konstnärlig
gestaltning av Tvååkers centralparks utomhusmiljö.
En central mötesplats planeras med torg, lekplats och park. Ett gång- och
cykelstråk på den gamla banvallen kommer att binda ihop Tvååkers
centrum med gång- och cykelvägen som går åt söder. Detta skapar ett
naturligt rörelsetråk och en mötesplats. I de inre delarna av parken, en bit
bort från vägarna, planeras en ny lekplats. I anslutning till lekplatsen finns
öppna gröna ytor och växtlighet. För byggprojektet ska en konstnärlig
gestaltning upphandlas.
Skissförslaget Växla spår har tagits fram i dialog med samhällsföreningen
Positiva Tvååker efter initiativ av konstnären genom några mötestillfällen
med representanter från gruppen såväl som uppföljning av processen
genom mejlkonversation.
Val av konstnär har tagits fram genom en process med utlyst tävling där
konstnärer fått möjlighet att lämna in intresseanmälningar. 39 anbud
inkom. Förvaltningen har mottagit intresseanmälningar elektroniskt och de
öppnades vid samma tidpunkt och utvärderades av en urvalsjury utifrån
annonserade kriterier.
Tidplanen är reviderad i samband med avtalsskrivning:
•
•
•

Justerandes signatur

25 maj deadline för intresseanmälan
10 juli uppstartsmöte
26 september skissinlämning
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Oktober 2018 - september 2019 konstnären realiserar skiss
tillsammans med projektet (tidigare september-december 2018)
Våren 2019/Hösten 2019 installation och slutbesiktning av
färdig konstnärlig gestaltning (tidigare december)

Tidsplanen kan komma att revideras ytterligare under projektets gång.

Beslutsunderlag
KFN 2018- 04-25, § 57, Beslut om platser för gestaltningsuppdrag med
medel för mindre konstnärlig gestaltning 2018.
KFN 2018-06-20, § 97, Beslut om tilldelning och skissuppdrag för konstnär
Michael Johansson.

Jämställdhetsbedömning
I urvalsprocess med konstrådet, har kön, ålder och etnicitet beaktats såväl
som en mångfald av uttryck. Oftast går de stora uppdragen inom offentlig
gestaltning till manliga konstnärer. Medvetenheten är stor kring detta.
Därför har nya namn tillkommit för att balansera representationsfrågan.
Tyvärr har också namn fallit bort vid kontroll av upphandlare på grund av
ofullständig ansökan. Konstrådet har sett till formulerade kriterier och inte
till kön.

Övervägande
Kultur- och fritidsförvaltningen anser att skissförslaget till
gestaltningsuppdraget Växla spår har redovisat en färdighet i att arbeta
med ett helhetsgrepp för en utomhusmiljö. Konstnären presenterar också
hur lokal förankring inryms i dennes praktik där platsens historia och
funktion formar ett konstverk genom ett lekfullt, monumentalt och samtida
uttryck.
Växla spår består av ett antal uppförstorade klotväxlar cirka 1,5 - 2 meter
höga och 80 centimeter breda i starka färger längs en fiktiv linje som följer
den gamla rälsen. Verken håller ihop parken med en linjär rörelse som
motsvarar rälsens tidigare riktning.
Michael Johansson har i sitt konstnärskap arbetat med lokal förankring,
där platsens historia och funktion inryms, genom ett lekfullt, monumentalt
och samtida uttryck. Konstnärens sätt att arbeta konceptuellt innehåller
flera dimensioner med direkta kopplingar till centralparkens olika delar.
Sett till konstruktion, materialval och säkerhet kan verket Växla spår
uppfylla kraven för de tekniska kvaliteterna avseende hållbarhet, underhåll
och livslängd.
Ett nytt datum är satt för installation och slutbesiktning av färdig
konstnärlig gestaltning eftersom anläggningen inte än klar och om verket
Justerandes signatur
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installeras tidigare så kan det skadas. Verket invigs först när hela
anläggningen är klar hösten 2019. Tidsplan kan komma att revideras
ytterligare.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2018/0066

Konstnärlig gestaltning - Veddige
ungdomshäng
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. anta skissförslaget med titel Find your place av konstnären Fredrik
Norén som konstnärlig gestaltning för Veddige ungdomshäng.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden tagit fram ett
skissförslag till konstnärlig gestaltning av Veddige ungdomshängs
utomhusmiljö, enligt riktlinje för lekplatser i Varbergs kommun där tätortsoch stadsdelslekplatser beskrivs som basen i kommunens lekmiljöer.
Ungdomshäng benämns också som en viktig ingång för att ta sin offentliga
miljö i anspråk och särskilt på landsbygden där det finns begränsat med
platser som riktar sig till just ungdomar, samtidigt som behovet att umgås
är stort. För byggprojektet ska en konstnärlig gestaltning upphandlas.
Ungdomarna på orten har via ungdomsgården och dialogverksamhet med
kommunen, möjlighet att själva påverka vad som ska finnas i
ungdomshänget.
Skissförslaget Find your place har tagits fram i dialog med årskurs 8 på
Vidhögeskolan genom en workshop som bestod av enkätfrågor, individuella
reflekterande frågor, arbete i grupp och konstnärsmöte med Fredrik Norén.
Val av konstnär har tagits fram genom en process med utlyst tävling där
konstnärer fått möjlighet att lämna in intresseanmälningar. 37 anbud
inkom. Förvaltningen har mottaget intresseanmälningar elektroniskt och
de öppnades vid samma tidpunkt och utvärderades av en urvalsjury utifrån
annonserade kriterier.
Till konstrådet den 1 juni bjöds Pär Selander, projektledare på Hamn och
gata för Tvååker centralpark, att medverka såväl som Jens Bengtsson,
projektledare på Hamn och gata för Veddige ungdomshäng. Konstrådet
beslutade vid möte den 1 juni 2018 att föreslå konstnären Fredrik Norén att
utföra ett skissuppdrag.
Tidplanen är reviderad i samband med avtalsskrivning:

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

•
•
•
•
•
•
•

Sammanträdesprotokoll
2018-10-24

19

25 maj deadline intresseanmälan
Juli uppstartsmöte
Augusti workshops med ungdomar i Veddige
September Projektering
3 oktober skissinlämning
November-december konstnären realiserar skiss tillsammans
med projektet
Våren 2019 installation och slutbesiktning av färdig konstnärlig
gestaltning (tidigare december)

Tidplanen kan komma att revideras ytterligare under periodens gång.

Beslutsunderlag
KFN 2018-04-25, § 57, Beslut om platser för gestaltningsuppdrag med
medel för mindre konstnärlig gestaltning 2018.
KFN 2018-06-20 § 98, Beslut om tilldelning och skissuppdrag för konstnär
Fredrik Norén.

Jämställdhetsbedömning
I urvalsprocess med konstrådet, har kön, ålder och etnicitet beaktats såväl
som en mångfald av uttryck. Oftast går de stora uppdragen inom offentlig
gestaltning till manliga konstnärer. Medvetenheten är stor kring detta.
Därför har nya namn tillkommit i processen för att balansera
representationsfrågan. Tyvärr har också namn fallit bort vid kontroll av
upphandlare på grund av ofullständig ansökan. Konstrådet har sett till
formulerade kriterier och inte till kön.
En annan aspekt av jämställdhetsanalysen av inkomna anbud, är att
konstnärer som arbetar dialogbaserat har dominerats av kvinnor och
konstnärer som fokuserar på den konstnärlig gestaltning har dominerats av
män. Konstrådet har gjort bedömningen, att förmåga till konstnärlig
gestaltning, har prioriterats högre framför dialog och processerfarenheter
som del av konst som investering.

Övervägande
Kultur- och fritidsförvaltningen anser att skissförslaget till
gestaltningsuppdraget Find your place har redovisat en färdighet i att
arbeta med ett helhetsgrepp för en utomhusmiljö såväl som i dialog med
betraktare och formulerad målgrupp, inte minst genom den interaktion
som sker med verket.
Verket Find your place består av tolv deformerade stolar med måtten 480
centimeter lång, 350 centimeter bred och 100 centimeter hög och som
Justerandes signatur
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fogats samman till ett symmetriskt mönster. Grundidén utgår från att tolv
dysfunktionella stolar tillsammans blir starka genom att stötta varandra i
sina respektive svaga punkter. Symboliskt illustrerar verket individer som,
samlade i grupp, hjälper varandra att fungera. Verket är också en lek med
funktion, tanke, perception och förväntningar.
Fredrik Noréns sätt att arbeta konceptuellt innehåller direkta kopplingar till
dialogen med ungdomarna. Verket vill illustrera vikten av ett kreativt
förhållningssätt till sin omgivning vilket gestaltas genom att de inte kräver
att användas på ett särskilt sätt, utan snarare är frikopplade från invanda
mönster och förutfattade meningar. På det här sättet är ungdomarna fria
att göra verket till sitt eget och själva definiera vad verket är och hur det
bäst ska användas. Man sitter på en stol, men på sitt eget sätt.
Interaktionen blir en tydlig och naturlig förlängning av verket, när
ungdomar använder verket blir de en del av det. Sett till konstruktion,
materialval och säkerhet kan verket Find your place uppfylla kraven för de
tekniska kvaliteterna avseende hållbarhet, underhåll och livslängd.
Ett nytt datum är satt för installation och slutbesiktning av färdig
konstnärlig gestaltning eftersom anläggningen inte är klar och om verket
installeras tidigare så kan det skadas. Verket invigs först när hela
anläggningen är klar våren 2019. Tidsplanen kan komma att revideras
ytterligare.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2018/0151

Art Inside Out - Varberg 2019, tema egenomsorg
och hälsa
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. godkänna att Varbergs kommun 2019 deltar som residens för regionens
institution Art Inside Out med inriktning egenomsorg och hälsa utifrån
Varbergs historia som kurort.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Art Inside Out är en modell för konstnärligt skapande och möten med
publik i rörliga och tvärkulturella former genom konstnärliga residens.
Kulturskapare bjuds in att under en period verka i Halland och erbjuda stöd
i form av finansiering av personal, teknisk infrastruktur, boende och
arbetslokaler.
Verksamheten är ett komplement till de institutioner Halland har och syftar
till att stimulera konstnärlig utveckling genom att öka
produktionsmöjligheter inom olika konstgenrer. I om med att
verksamheten planeras och genomförs av region och kommuner
tillsammans uppnås en närhet till hallänningen samtidigt som utbytet
mellan region och kommun liksom kommunerna emellan stärks. Ett
dynamiskt in- och utflöde över såväl region- som nationsgränser etablerar
Halland som en viktig aktör för konstnärer, nationellt och internationellt,
samt berikar Hallands egna konstnärer och stimulerar den egna
konstnärliga utvecklingen.
2016 genomfördes Art Inside Out i ett första residens i Varberg med temat
kulturens roll i stadsutveckling. 2019 planeras ett nytt residens på temat
egenomsorg och hälsa då och nu, med kurorten Varberg som
bakgrundshistoria.

Beslutsunderlag
KFN 2015-10-21, § 138, beslut om överenskommelse med Region Halland
om verksamheten Art Inside Out, tillsammans med Hallands kommuner;
Kungsbacka, Hylte, Falkenberg, Halmstad, Laholm och Varberg.
KFN 2015/0146 – 3. Avtalet är treårigt med en förlängning av ett år i taget.
Justerandes signatur
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Jämställdhetsanalys
Kön, ålder och etnicitet kommer att beaktas såväl som en mångfald av
uttryck och konstgenrer. Medvetenheten är stor kring detta i syfte att
balansera representationsfrågan. Juryns uppdrag utgår dock från
formulerade kriterier och inte kön. Övriga rekryteringar såsom
projektledare och processledare, eftersträvar också denna jämställd
representation.

Övervägande
Kultur- och fritidsnämnden anser att det finns en hög konstnärlig
utvecklingspotential genom att delta i Art Inside Out och dess inriktning
mot tvärkulturellt utbyte och stimulera produktionsmöjligheter inom olika
konstgenrer. Det ligger i linje med den regionala överenskommelsen att
vidga betydelsen av regionen som en attraktiv konstregion.
Den tematik som föreslås för ett genomförande av ett residens 2019 har ett
syfte för en konstnärlig aktivering av arvet i Varberg med kurorten,
kulturarvsmiljöer, platser och platsers berättelser, artefakter och
arkivmaterial. Residenset möjliggör reflektion kring det förflutna och nuet,
men också kring vår historieskrivning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2018/0153

Utträde ur skytterådet för Dagsås skjutbana
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. föreslå kommunfullmäktige att Varbergs kommuns representation i
Skytterådet för Dagsås skjutbana upphör från och med föreningens
årsmöte 2019.
2. föreslå kommunfullmäktige att godkänna en förändring av stadgarna
för Skytterådet för Dagsås skjutbana i enlighet med kultur- och
fritidsförvaltningens förslag samt att förändringarna skall gälla från och
med föreningens årsmöte 2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Dagsås skjutbana anlades 1986 och var en kompensation för nedläggningen
av två skjutbanor i samband med byggnation av sjukhuset i Varberg.
Skytterådet sköter anläggningen och skjutbanan nyttjas av skytteföreningar
i Varberg och Tvååker. För verksamheten som rör skjutbanan finns två
avtal tecknade med Varbergs kommun, ett arrendeavtal mellan kommun
och markägare samt ett driftavtal mellan kommunen och Skytterådet.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2015-10-21 att
uppdra åt kultur- och fritidsnämndens representant i Skytterådet, Sven
Andersson (M), att vid nästa sammanträde initiera en stadgeförändring
som innebär att kommunen lämnar sin representation i Skytterådet.
Nuvarande stadgar för Skytterådet är godkända av kommunfullmäktige och
ändringar av stadgarna ska initieras av Skytterådet och godkännas av
kommunfullmäktige. Det är kultur- och fritidsnämnden som utser den
politiska representant vars uppgift är att ha insyn i den verksamhet som
bedrivs samt att följa upp hur den kommunala investeringen sköts. Denna
typ av representation finns inte i någon annan del av kultur- och
fritidsnämndens verksamhet.

Beslutsunderlag
KFN 2015/0004 § 134
Förslag till nya stadgar för Skytterådet för Dagsås skjutbana
Stadgar för Skytterådet för Dagsås skjutbana
Skrivelse från Skytterådet för Dagsås skjutbana

Justerandes signatur
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Jämställdhetsbedömning
Jämställdhetsbedömning är ej aktuell i ärendet.

Övervägande
Skytterådet har efter initiativ från kultur- och fritidsnämnden inkommit
med en skrivelse där det framgår att Skytterådet önskar ändra stadgarna så
att Varbergs kommuns representant i styrelsen utgår. Efter att stadgarna
förändras bör översyn av driftsavtalet göras. Anläggningen disponeras
hyresfritt och Skytterådet får ett driftsbidrag av kommunen. Detta
driftsavtal är tecknat 1988 och i avtalet står att bidragsfrågan bör omprövas
när erfarenhet av verksamheten nåtts. Former för samverkan mellan
kommun och verksamhet bör följa samma regler som för övriga verksamma
föreningar inom Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2018/0132

Yttrande - motion från Erik Hellsborn (SD) om
hundrastgårdar på alla serviceorter i Varbergs
kommun
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. avstå från att yttra sig över motion om hundrastgårdar på alla
serviceorter då innehållet ligger utanför nämndens kompetensområde.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
En motion har inkommit till kommunfullmäktige, 2018-06-18, från Erik
Hellsborn (SD) om hundrastgårdar på alla serviceorter i Varbergs kommun.
Varbergs kommun driver i dag två stycken hundrastgårdar, båda belägna i
centralorten.
Förslagsställaren menar att kommunal service, i möjligaste mån, skall vara
lika tillgänglig i resten av kommunen som i Varbergs stad. Med detta
föreslår förslagsställaren att Varbergs kommun ska anlägga en
hundrastgård på varje serviceort i Varbergs kommun. Med anledning av
detta vill stadsutvecklingskontoret ha ett yttrande från kultur- och
fritidsnämnden.

Beslutsunderlag
Motion om att anlägga hundrastgårdar på alla serviceorter i Varbergs
kommun, Dnr KFN 2018/0365

Övervägande
Anläggning av hundrastgårdar ligger utanför kultur- och fritidsnämndens
kompetensområde, varför motionen lämnas utan yttrande.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Kommunstyrelsen
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Dnr KFN 2018/0133

Yttrande - Motion från Olle Hällsnäs (SD) om
insynsskydd vid herrarnas nakenbad Goda
hopp
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. avstå från att yttra sig över motion om insynsskydd vid herrarnas
nakenbad Goda hopp då innehållet ligger utanför nämndens
kompetensområde.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
En motion har inkommit till kommunfullmäktige,2018-05-22, från Olle
Hällsnäs (SD) om insynsskydd vid herrarnas nakenbad Goda hopp.
Under 2018 har damernas nakenbad fått ett uppgraderat insynsskydd.
Enlig förslagsställaren är även herrarna som badar på Goda hopp i behov av
insynsskydd. Under varma sommarkvällar samlas ofta stora folksamlingar
vid Ankaret och omkringliggande klippor för att grilla och bada. Inte sällan
återfinns många människor söder om Goda hopps cykelparkering vilket
medför att dessa människor har full och obruten utsikt över nakenbadet
och piren ut till badstegarna. Detta medför obehag för de badande på Goda
hopp.
Därav föreslår förslagsställaren följande:
• att ett adekvat insynsskydd monteras söder om Goda hopps
cykelparkering.
• att undersöka behovet (och i tillämpliga fall) montering av insynsskydd
även norr om cykelparkeringen.
Med anledning av detta vill samhällsutvecklingskontoret ha ett yttrande
från kultur- och fritidsnämnden.

Beslutsunderlag
Motion Dnr KS 2018/0298

Övervägande

Justerandes signatur
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Montering av insynsskydd ligger utanför kultur- och fritidsnämndens
kompetensområde, varför motionen lämnas utan yttrande.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen
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Dnr KFN 2018/0134

Yttrande - motion från Erik Hellsborn (SD) om
att anlägga en ny hundrastgård vid Ringvägen
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. avstå från att yttra sig över motion om att anlägga en ny hundrastgård
vid Ringvägen då innehållet ligger utanför nämndens
kompetensområde.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
En motion har inkommit till kommunfullmäktige, 2018-04-16, från Erik
Hellsborn (SD) om att anlägga en ny hundrastgård vid Ringvägen.
Hundrastgårdar har, enligt förslagsställaren, under lång tid efterfrågats av
stadens hundägare samt att det har framförts kritik mot nuvarande
hundrastgårdars placering. Förslagsställaren föreslår därför anläggning av
en ny hundrastgård med placering norr om Ringvägen, mittemot Kurtinen.
Med anledning av detta vill samhällsutvecklingskontoret ha in ett yttrande
från kultur- och fritidsnämnden.

Beslutsunderlag
Motion från Erik Hellsborn (SD) om att anlägga en ny hundrastgård vid
Ringvägen, Dnr KS 2018/0230.

Övervägande
Anläggning av hundrastgårdar ligger utanför kultur- och fritidsnämndens
kompetensområde, varför motionen lämnas utan yttrande.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen
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Dnr KFN 2018/0135

Begäran om yttrande - Motion från Olle Hällsnäs
(SD) om sommaraktiviteter vid Sjöaremossen
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. avstyrka motion om sommaraktiviteter vid Sjöaremossen utifrån att
arbete med utvecklingen av området vid Sjöaremossen, i likhet med
motionärens intentioner, redan var påbörjat då motionen inkom till
kommunen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Motion har lämnats till kommunfullmäktige angående sommaraktiviteter
vid Sjöaremossen från Olle Hällsnäs (SD). Motionen handlar om att
området runt Sjöaremossens bandybana bör utnyttjas även sommartid.
Motionären pekar på att platsen är lämplig för olika sommaraktiviteter
framför allt riktat till barn och ungdomar.

Beslutsunderlag
Remiss – Motion angående sommaraktiviteter vid Sjöaremossen.

Jämställdhetsbedömning
Utvecklingen runt Sjöaremossen kommer att rikta sig till båda könen och
dialog med de verksamma föreningarna utifrån att bedriva jämställd
verksamhet kommer att ske kontinuerligt.

Överväganden
Arbetet med att göra området vid Sjöaremossen till en attraktiv mötesplats
året runt har startat. Tisdagen 6 mars 2018 genomförde kultur- och
fritidsförvaltningen en workshop tillsammans med näringslivs- och
destinationskontoret som riktade sig till föreningar verksamma i området
samt kringboende. Syftet var att inventera vilka befintliga verksamheter
som finns och att tillsammans diskutera framtidstankar kring området.
Ett 40-tal personer deltog i workshopen, framför allt från föreningslivet
men också privatpersoner boende i området kom. Förutom den befintliga
vinteridrotten bandy så använder orienteringsklubben, OK Löftan, området
för träning- och tävlingsorientering.

Justerandes signatur
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De framtidsplaner som lyftes var möjlighet för ett elljusspår, utegym,
vindskydd. Ytterligare framkom att i samband med nybyggnation av
omklädningsrum är det viktigt att bygga på ett sådant sätt att tillgång till
omklädning, dusch och toalett finns under hela året.
I samband med det planerade friluftsprojektet Outwest kommer arbetet att
fortsätta. Med utvecklingen av området till en åretruntdestination skapas
goda förutsättningar för att förlägga olika former av verksamhet till platsen.
Motionen inkom till kommunstyrelsen 2018-03-20 och då arbete med
utveckling av Sjöaremossen och området runt anläggningen påbörjats
innan motionen inkom till kommunstyrelsen avstyrks den med motivering
att arbetet startat och detta ligger i linje med motionärens önskan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen
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Dnr KFN 2016/0173

Begäran om yttrande - Granskningshandling till
detaljplan för kvarteret Malmen och Charleshill
1, Varberg
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. tillstyrka detaljplanen för kvarteret Malmen och Charleshill 1.
Reservation
1. den socialdemokratiska gruppen genom Linda Berggren (S) reserverar
sig skriftligt mot beslutet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Sven Andersson (M) med bifall från Pierre Ringborg ( ) och Christofer
Bergenblock (C) föreslår att tillstyrka detaljplanen i sin helhet.
Linda Berggren (S) med bifall från Roland Ryberg (S) föreslår att avslå
detaljplanen enligt yrkande:
1. Att Charleshill 1 undantas från planen och bevaras i sin helhet då den
har samma bevarandevärde som Malmen 9.
2. Att detaljplanen omarbetas ytterligare för att bättre harmoniera med
Malmen 9 samt att ingen hushöjd i kvarteret blir högre än Thernellska
huset.

Beslutsordning
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, Sven Anderssons (M)
förslag och Linda Berggrens (S) förslag.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar
enligt Sven Anderssons (M) förslag.
Omröstning begärs och verkställs.
Ordförande ställer proposition enligt följande ordning:
Ja-röst för bifall till Sven Anderssons (M) förslag.
Nej-röst för bifall till Linda Berggrens (S) förslag.
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Med 7 ja-röster för Sven Anderssons (M) förslag och 4 nej-röster för Linda
Berggrens (S) förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden bifalla Sven
Anderssons (M) förslag.
Beslutande
Sven Andersson (M)
Kaarina Andersson (M)
Christofer Bergenblock (C)
Michael Fransson (C)
Lars-Ingvar Lindblom (M)
Pierre Ringborg ( )
Linda Berggren (S)
Roland Ryberg (S)
Viveca Haugness (S)
Robin Svensson (S)
Paul Willner (KD)
Summa

Ja
X
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
7

4

Beskrivning av ärendet
Planförslaget för kvarteren Malmen och Charleshill, belägna omedelbart
norr om Varbergs innerstad och cirka 150 meter från det nya
stationsområdet, syftar till att "förtäta kvarteret och att möjliggöra
byggnation av bostäder, centrumverksamheter och kontor, placerade i
gatuliv med en stadsmässig karaktär i enlighet med översiktsplanens
intentioner". Planområdet är 1,5 hektar stort och avgränsas av gatorna
Norra vägen, Magasinsgatan, Lilla Drottninggatan och (en linje mellan)
Baggens gränd/Gamlebygatan.
Intentionen är att på sikt bebygga hela kvarteret enligt planförslaget, för
att lättare länka samman det nya stationsområdet med stadskärnan och
göra det möjligt för fler människor att bo centralt. Planförslaget kan ses
som en anpassning av denna del av innerstaden, som förväntas få ett ökat
fokus i samband med tillkomsten av ett nytt resecentrum och den nya
stadsdelen Västerport. Planen innebär, mot bakgrund av det stora behovet
av nya bostäder och strategin att förtäta stadens centrala delar, ett effektivt
utnyttjande av marken.
Planförslaget kommer i konflikt med kulturmiljövärdena i området. Fyra
bevarandevärda byggnader, utpekade i bland annat 2009 års inventering av
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, finns inom området. Av dessa är
trähuset på fastigheten Charleshill 1 och en putsad fabriksbyggnad
("Knutssons marmeladfabrik", tidigare auktionskammare med mera) på
fastigheten Malmen 9 mest värdefulla. Båda byggnaderna har placerats i
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klass B, vilket innebär att de betraktas som mycket kulturhistoriskt
värdefulla, är av regionalt intresse och bör bevaras. Fastigheterna Malmen
6 och 7 i sydöstra delen av planområdet härrör från funkisperioden och
hör till klass C. På grund av bebyggelsemiljöns något disparata karaktär
och att två mycket värdefulla hus rivits på senare år (bland annat ett trähus
på fastigheten Malmen 5), anses de inte utgöra en sammanhållen helhet; de
upptas därför inte i planeringsunderlag Stadens karaktärer från år 2012.
Efter samråd har planförslaget omarbetats så att byggnaden på fastigheten
Malmen 9, den så kallade Marmeladfabriken, bevaras och förses med
relevanta skyddsbestämmelser. Genom att byggnaden på Malmen 9 bevaras
skapas större variation och fler ”släpp” i kvarteret. Byggnaden har sin
gavelsida och entré vänd mot gatan vilket också ger siktlinjer in i kvarteret.
Omarbetningen syftar också till att i större utsträckning värna områdets
och stadens karaktär. Plankartan kompletteras med planbestämmelse för
att säkra att fasader visuellt delas upp och ges ett varierat uttryck.
Dessutom har en kulturhistorisk utredning och dokumentation av området
genomförts.

Beslutsunderlag
Plan- och genomförandebeskrivning: Detaljplan för Kv. Malmen och
Charleshill. Samrådshandling, 2016-11-24 Varbergs kommun.
Samrådsredogörelse för Detaljplan för Kv. Malmen och Charleshill, 201809-10, Varbergs kommun.
Kvarteret Malmen och Charleshill: Kulturhistorisk utredning.
Kulturhistoriskt underlag för detaljplan för Malmen 5, 6, 7, 8, 9 och
Charleshill 1. Varbergs stad och kommun.

Övervägande
Kultur- och fritidsnämnden har, liksom länsstyrelsen och Kulturmiljö
Halland, i samrådsyttrandet uttryckt det olämpliga i att öppna för en
byggrätt där samtliga kulturhistoriskt värdefulla byggnader kan rivas och
ersättas av andra byggnader. Efter samråd har planförslaget omarbetats så
att byggnaden på fastigheten Malmen 9, den så kallade Marmeladfabriken,
bevaras och förses med relevanta skyddsbestämmelser. Dock är fortfarande
fastigheten Charleshill 1, som precis som Malmen har klass B i
bebyggelseinventeringen, utan skydd.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2018/0037

Begäran om yttrande - Granskningshandling
gällande samråd för detaljplan Träslöv 30:1
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. 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 och
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 med flera,
Arboretum, etapp 2. Granskningshandling, 2018-09-27 Varbergs kommun.
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Samrådsredogörelse för detaljplan för Träslöv 30:1 med flera, Arboretum,
etapp 2. 2018-09-07, Varbergs kommun.

Övervägande
Då gjorda justeringar av planförslaget inte medfört några förändringar som
berör nämndens tidigare överväganden negativt är en förändring av
nämndens beslut inte nödvändigt.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2018/0081

Begäran om yttrande - Granskningshandling
gällande detaljplan för Adjunkten 6 med flera
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. att tillstyrka förslaget till detaljplan för Adjunkten 6 med flera.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Detaljplanens syfte är att tillföra ytterligare en årsring i Sörse-området
genom att möjliggöra för flerbostadshus av varierande höjd placerade kring
gröna gårdar. Syftet är också att ge utrymme för tillräcklig parkering både
för befintliga och nya bostäder, möjlighet till etablering av
centrumfunktioner i området samt en ny infart från Västkustvägen i
planområdets norra del.
Planförslaget möjliggör cirka 275–300 bostäder och plats för cirka 450
bilar. Bostadshusens våningsantal ska variera mellan fyra och sex våningar.
Parkeringshus tillåts vara upp till fem våningar. Planförslaget innefattar
även gång- och cykelvägar samt en busshållplats.
Området Sörsedammen finns utpekat i kommunens kulturmiljöprogram för
stadsområdet, Stadens karaktärer (godkänt av Byggnadsnämnden 2012–
08–30) och beskrivs som karaktäristiskt för 1960- och 70-talet. Området
uppfördes 1967–1973 och är Varbergs största enhetliga lamellhusområde i
miljonprogrammets anda. Kulturmiljöprogrammets rekommendationer för
området är att ursprungligt utförande och material bör vara vägledande vid
förändringar, att p-platser och garage bör placeras i områdets ytterkanter
samt att bostadshus bör placeras runt gårdar.
Planförslaget anger inte några bestämmelser som styr material eller annan
utformning. Därmed frångås riktlinjen om att ursprungligt material och
utförande ska vara vägledande. Syftet med planförslaget är att skapa en ny
årsring i Sörseområdet och istället för att härma det gamla ge utrymme för
dagens material och estetik.
Genom större höjder kommer tillkommande bebyggelse att avvika från den
befintliga, men tillskottet följer däremot den befintliga strukturen genom
att stora bebyggelseenheter möjliggörs. Stadsbyggnadskontorets
bedömning är att området som helhet ”tål” en avvikande gestaltning. I vissa
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fall kan gestaltningsprinciper eller planbestämmelser som styr
utformningen vara nödvändiga, men i andra lägen är de inte lika befogade
och risken är stor att man genom att ”låsa fast” gestaltningen utesluter goda
lösningar och utformningar som inte kunnat förutses då planen författades.
I det här planförslaget läggs istället vikt vid de allmänna ytorna, särskilt
Sörsedammsvägen med trottoar och gång- och cykelväg, som förenar
tillkommande kvarter med befintliga.
Planområdet berör fornminne RAÄ Varberg 120 – boplats som ligger inom
fastigheten Getakärr 5:1. Boplatsen påträffades i samband med arkeologisk
utredning 2004 Utredningen anger att boplatsen bör slutundersökas före
eventuell exploatering av marken. Undersökningen innebär att
fornlämningen grävs ut, dokumenteras och tas bort innan byggnation
startar. Den arkeologiska undersökningen ska genomföras innan
startbesked får ges.

Beslutsunderlag
Plan- och genomförandebeskrivning: Detaljplan för Adjunkten 6 med flera,
granskningshandling. Upprättad 2018-04-26, reviderad 2018-09-27,
Varbergs kommun.
Samrådsredogörelse för Adjunkten 6 med flera 2018-09-17, Varbergs
kommun

Övervägande
Stadsbyggnadskontoret har efter samrådsrundan valt att inte tillmötesgå
nämndens rekommendation att lägga till gestaltningsprinciper för
detaljplanen, och gett en utförlig bakgrund till det beslutet i
samrådshandlingen. I övrigt finns inget att erinra.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 145

Sammanträdesprotokoll
2018-10-24

38

Dnr KFN 2018/0143

Granskningsyttrande över förslag till detaljplan
för Tvååker 14:49, del av Stenen B
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. tillstyrka förslaget till detaljplan för Tvååker 14:49, del av Stenen B.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Detaljplanen är en del av det planerade utbyggnadsområdet Stenen, strax
väster om Tvååkers samhälle. Detaljplanens syfte är att möjliggöra
byggnation av förskola i två plan på fastigheten Tvååker 14:49. Detaljplanen
innebär en utökning av byggrätten för förskola och möjliggör för en större
förskolegård gentemot vad som regleras i gällande detaljplan. För att
tillgodose framtida behov möjliggörs även annan typ av skolverksamhet på
området.
Planområdet ingår i ett fornlämningsrikt område och inom planområdet
finns två fornlämningsmarkerade områden, Raä 88 samt Raä 208/Boplats
2. En arkeologisk förundersökning genomfördes av Kulturmiljö Halland
hösten 2009.

Beslutsunderlag
Plan- och genomförandebeskrivning, detaljplan för Tvååker 14:49, del av
Stenen B, Granskningshandling, 2018-08-30, Varbergs kommun.
Samrådsredogörelse, detaljplan för Tvååker 14:49, del av Stenen B 201808-16, Varbergs kommun.

Övervägande
Vid varje byggnation är det viktigt att konstnärlig gestaltning beaktas, även
om den inte ingår som del i detaljplanen. Eftersom den arkeologiska
undersökningen medförde att befintliga fornlämningar dokumenterades
och togs bort har förvaltningen inga övriga synpunkter på detaljplanen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2018/0145

Remissyttrande - översyn av riktlinjer och
kriterier för miljöpriset
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. tillstyrka förslaget om översyn av riktlinjer och kriterier för miljöpriset
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun beslutade 1991 att instifta ett miljöpris. Syftet med priset
är att sprida goda exempel och uppmuntra engagemang och initiativ som
bidrar till hållbar utveckling. Under våren 2018 fick kommunstyrelsen i
uppdrag att genomföra en översyn av riktlinjer och kriterier för miljöpriset.
Eventuellt reviderade riktlinjer och kriterier beslutas i kommunfullmäktige
och föreslås gälla från 2019.
Samhällsutvecklingskontoret föreslår i översynen att miljöpriset byter
namn till Varbergs kommuns hållbarhetspris för att knyta priset närmare
kommunens Agenda 2030-arbete. I utredningen föreslås att juryn ska bestå
av representanter från kommunstyrelsen, miljö- och hälsoskyddsnämnden,
kultur- och fritidsnämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och
Varbergs FN-förening. Hållbarhetspriset kan delas ut till såväl enskild
person som till grupp, organisation eller företag, som i huvudsak är
verksam/bedriver verksamhet i Varbergs kommun. Utdelning av
Hållbarhetspriset sker årligen vid Nationaldagsfirandet i Societetsparken
den 6 juni. Priset delas ut av kommunfullmäktiges ordförande.
Avslutningsvis föreslås att prissumman höjs från 10 000 kronor till 15 000
kronor.
Juryn skall premiera insatser som:
- kan tjäna som goda exempel, nu och i framtiden.
- kännetecknas av kreativitet, nytänkande och framåtanda.
- präglas av engagemang och handlingskraft.

Beslutsunderlag
Varbergs kommuns hållbarhetspris – Riktlinjer och kriterier

Jämställdhetsbedömning
Kommunens hållbarhetspris är neutralt i förhållande till kön, utifrån att de
kriterier som ligger till grund för priset bedöms utifrån den prestation
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pristagaren utfört. Könsfördelning bör i möjligaste mån beaktas vid
tillsättning.

Övervägande
Kultur- och fritidsnämnden har inga invändningar mot det förslag som
tagits fram.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2018/0147

Sammanträdestider för kultur- och
fritidsnämnden 2019
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. fastställa följande sammanträdestider för nämndens möten 2019:
30 januari, 27 februari, 27 mars, 24 april, 29 maj, 19 juni, 28 augusti, 25
september, 23 oktober, 20 november och 18 december
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har att fastställa 2019 års sammanträdestider.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

Delegeringsärenden
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Ansökan om projektstöd för integrationsfrämjande insatser – Veddige
Varberg Volleybollklubb – Avslag på ansökan.
2. Ansökan Idécentralen – beviljande av 33 000 kronor för
integrationsprojekt i Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

Rapporter
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. KS au § 30 – Uppdatering av handlingsplan mot mobbning, kränkande
särbehandling och trakasserier.
2. KS au § 33 – Riktlinjer för alkohol vid representation.
3. KS au § 46 – Revidering av befintlig riktlinje för rökfri arbetstid
4. KF § 159 – Svar på uppdrag om rapportering av nämndernas
jämställdhetsarbete.
5. KS § 190 – Redovisning av nämndernas arbete med program för
uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare.
6. Protokoll KFN au 181010 och 181015.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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